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۳ ۳۱ ۳ Er 
 دس اشا ن هد :س وہقاغا ردیعاشیدع اب رارب 1 رف

 ردیس اب ۰

  ۱رد زاریشد نیدلاردص ی رد (ینشد ۱ نیدلاثابع

 یبدضر یهدننامزوک اله كنهعا مون زیسوطن دلاربص: یون یاب لععاسا هاش

 ` یدلوا ثوفهرکص ندنرا ٥ قرهسهلواقفوم هدهسیدلیا بلح نوجاریمت

 ةشاح « یروصنمقالخا« نیملاةمکح (یافلأت) یدناراویراهمو لضفهدت
 عماول+ییاقما بارت : درج ةشاح ۰ قراشم ۰ دوحولابحاو تاشا؛تاراشا

 ۰ ناع الا ناعا « ناوضر ایر یروصنم تیافک «تشسه

 هتمامز ردیلغوا تکی ردنکسا ندن دالوااشا همال وا ) یلح دج یربغ )

 0 ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۹۵۰ بولوا فرضتم

 ( یوص دلداح ییعجوا )



 تا
 و رند ) ۳ یراوا توف هرکس یا لاضفنا هب یتدلوا رادهشرخ
 هد ۱۰۹۹ یدلوا یساعا یارس هد ۱ ضیفتلاب هدي واه نوردنا ( اغا

 یساد ( یدتفا رقنضع ) =. یدلوا توف هدعب یدلدا فقوتو لزع

 ۰یداواتوف هد ۲ یدا وا یهش یهاکرد ریما یلخاص هنر یدنفا مهاربا

 ناطل-س لئاوا بولوا یضاقو مزالم ردلغوا لوق ̀ ( ىلج ییالغ)
 1 ۰ رد ضغاش یدلوا توف هدماخ دار

 ناما ترک رخاوا تولوا یشوردیذاش ددنلنرکرا( یدنفا مالع (

 ۰ رد اش یدلیا لاحرا هدناخ دنحادنع

 توف هد ۹۸6 ردنمودخیجزابیحم ردلهبنوق ( یدنفا دو یمع )
 ۱ تا ۰ رذعاش یدلوا

 یناکنوباهنا وددمب و یتاکنا و داش هلاسردیلوبناتسا ( یلچ لعیانغ )
 فا وقعلادبعیانغ) - ۰ یدلیالاحت راهدشلاناخدارم ناطاس طساوابولوا

 بس . رد عاش یدلوا توف هد ۱۰۵5 ردیلومناتسا (.هداز ناتفتقآ ۰

 ۰ ردرعاش یداوا توف هد ۱۱۰۵ بولوا یهاپس ( یلح دجایادع )

 هد ۱۱۰۱ ردضش یسهواز هبنشراهح هدهسور ( یدنفا ئوغ )

 یدلواتوف هد ۱۱۷۰بواوا ندخاشم ( یدنفا نطصم یئوغ ) یدلوا توف

 0 ۱ ۰ ردراو ینایهلا بولوا عاش
 هد٩۱۲۱ یدلّوا یولوم بولوایدیفح قاب ( یدنفا دجا یئوغ])

 ۱ ۰ ردیعاش یدلوا توف

 توف هد ۸6۰ بولواروهشم "یضایر هدنارا . ( دیشمج نیدلاثابغ )
 ۱ . ردشلآت(تاومسلااس) یدلوا

 هد ٩۰۳ بولوا ندهمارا رثاکا (دناوخرم ۰ د ندااثاع )
 ( یسراف تاغ ) ردشعا فینصت و فیلأت ی( افصلا ةضور ) یدلوا توف

 ۰ یدنا تفصنم بویلوا عیشتمبولوا روهشمدد د

 ندهفوصتموسردم ردبنکینیدلا سهشقا (یلچ اشا ۰ دج نیدلا ثانغ)
 یهردمهیساما هدمیدلوا دعاقتسهللسهسردمبوبا ندنکاسردم نفح بولوا ٍ,

 .روناسحا بوبتسبا ینکلسردمسدق تیاهنیدل و ادعاقتمهن هدعب بول وا یسدتفم و
 قوج رب ودنا مسرت یرالا و سهدن ونهةفاکیدلوا توفهد ۷ بومهدک هدهسیدل



 بس "۱84

 ثوف هد ٩6۲ بواوا حایس ردرادراو ةمکب ( یلح دج یی )

 ۰ ردیعاش ردوفدم هدلوماتسا ید وا

 ندا NE مقلاص ) هداز یجهناخرا يت ۰ یدنفا دمحم بب ص (

 ۰ یدلوا توف هرکص ندنلاس ۱۱۵۰ یدبا یضش یسکت یلغوا

 هدلومناتسا یدلوا توف هد۰۷٩ رددهماربا یالع ) یسوط یلازغ (

 1 . ردیعاشردن وفد«

 ردلعوا یاحشمروط ییهسور ) ردارب ید ۰ یدنفا دم یازع )

 هبهمرکمٌهکمهرکصدعاقتمو سردم هرکصو بحاصم هدوقروق هدازهش هدنلئاوا

 بولوا فبرظو سیاس راعشا یدلوا توف هد ۲ یدلوا رواحم بودک

 د وازو عماح رو هناخرب هدشاطکشب یداپ همانلزه ریهدنمات موم#امفاد

 داماد هدیزاب هدازپش ضفتلاب ندنواه نوردنا ( اشاپ شنضع )

 توف هدعب بولاق لوزعم هرکص ندنخمرات ٩٩۷ یدلوا ندرایکب رلکب هلغلوا
 ۰ یدلوا

 هرکصبولوا دم هیدنفا نیدلاءالع نکیا غابد ( یدنفا رفنضغ )

 هعفدربیدنا یفوقو هدهفوص فراعمو یا یدلوا توف هد :٩۷ یدلوا مش

 هیصوتلاب ینسلواربجنر هلبا منمتسلوامیشیدنفادوعسلا و اهدقدنلوا شیتفآ یلاوحا

 ۱ ۰ ردشءامربویوتف هن وقع
 نکی هدعابعس بولوا یردارب هدرب هلسان اغارفمح ( اغا رفنضغ )

 بولوا رهظم هیهاشداب تنراقم هبنرع لاک رلیدربکهنتمدخ ینایلس ناطلس

 مداخ یرلنو (ینثلادء ) یشابحارح رلیدلوا یضار غیلبتلاب یامداخ هدنلئاوا

 ناطلسو ملسناطلسبوباشپ اعا رفنضءیدلواتوف ندجخزوا اغا رقعح بودا

 ۱ کو یدلوا یساغا هداعسلاباب ردق هنس زونوا هننارضح ناخ دو ا

 ید واتوف هد ۱ یدلدبا هیيمص قاشاب هطوا صاخ تدمهنس ی

 ماعنا هنیرافل قمكن رب رهبولیزایلئاسر هو هنمان ردراو یناریخو هيضع فاقوا
 ار ولکهنسودنک الع ندمدیمپ كلا؛ندیبسو یداالکبحم * لضاف ۰ ملاع یدلبا

 ۱ ۰ یدبا
 هد۱۰6۸ بولوایئابهطواصاخ ردموردنا . ( كحوک . اعا رفنضع )



 تم ۱
  هلسدخ هدهربادوا هنسشب یللاو یدلوا ینیح هرساحم ارد هد ۱۲۱۳ و

 بودی تافومدنسیتایرکی كنیرخالامسر ۱۲۹۵ نکیآ یریدم هلقوب موع
 ۰ ردشلدا نفد هنسههرت یدنفا یمالس "

 یابّوس رکب هد ۱۰۳۰ بواوا سردم ردیدادذب ( یدنفا مناغ )
 تانامحیدا تاذرب ندهنظم لاصولافو هقف هدایز یدلوا دنهش هلسهطساو

 دج مناع )- ۰ ردشعابباتکر ندوح هلا (تاضقلاءاجلم )شما عیج یفلئاسم

 هدعب یسالنم ربمزا هدننابعش ۱۷۲ بولوا ندنسردمو تاداس ( یدنفا

 .كنمرم ۱۱۹: پولوا یسها لومناتسا هدنمرخ ۱۱۸۹ و یسالنم هنردا

 لضاف ۰ ماع یدلدا نفد هنعاب سنون هدرادکسا ردشمتا تافو هدنسپدب نوا

 دعسا )و هدنزکس كنرفص ۱۱۸۱ ( یدنفا اص ) سردمندنرامودح یدا

 دج نیما ) سردمو هدنسیکیا نوا یسهرخالایذاج ۱۱۸۳ ( یدنفا دج

 هد ۱۱۹۷ ( یدنفا دج قداص ) و هدنسیدنواكاناسش ۱۱۸2 ( یدنفا

 یسهلج و راشم | تاف وهدنسهجح | یذ ۱۳۳۹ ) یدنفا دج فرام ( ندنيسردم

 ۰ ۰ ردراشملدنا نفدهنرقیراردب
 یاخدایم ناطلس طساوا ) هداز یهتسارک . یلح دو یرابغ )

 ۱ ۱ ۰ ردندنسارمشو الع

 هدشلاثدارع ناطاس رصع طساوا ردلدهرفءرق ( یدنفا دم یبارغ )
 . ۰ ردیعاش ردشلبا تداس یاوعد هرکص ندنشتلا یدلیا لاح را

 بودک هرصو ماش ردیبلح ( نیدلابایش دجا نیدلا سرع )
 هسرامودح كنسا ما رصمبولوا رهام هدن وف عیج ردشل ارا همانتزاج| ندا ثم

 هژوساتسا بولوا رسا هارلهدازربما کیدلیا ملعت ہدقدنلوا 2 رص»یدشلوا طعم

 هسدنه : تیکح < بطردشلن لاح را هد ٩۷۱ هلم ولعرشن هداروب یدلروتک

 ههم نوو تایعرش «تایبدا ۰ باسح «هرتادعبر*موج*هجلاز.بالرطسا

 یدناشع وطلا ندتش رطو شمات تمحاهه هسیک بون هلتعانقیدبا فقاو
 یربثهنناسح كفقاومیجرشونامرتادهضئارف یسهرک دب هداج ( قافلا )
 فاشکو یضاق « یسهبشاحد یسیف : یحرش زحْوم . یسهیشاح هییاح <

 ج رش هنسهیمم ؛دیصف هادوعسلاوا « قبلا هد هحماز لع ۰ یراهیشاح هنلگاوا

 ۰ بطل



aسس ۱۱۷ سس  
 ىلوەد ۳۹۸ بوا وا ندن سافاح ترادص *یوتکم یدلک هتداعسردبودبادلوت 1 ۳

 تاموسر هدعبو ېتاک نوناهیودراویاقمتق هقولان هرکصویناک ناوید اشاب
 كتناعشهنس وا یدلوا یسبحهبساحم تاموسر هدنلوالامسر ۲۸۶و یساضعا

 ۰ یدشفا بلاغ ( س۰ یدا « باک ۰ یاش ۰ یدلوا توف هدندردنوا

 هد ۱۲۸۹ یدا روهشم هلا لضفو اع بولوا ماعسرد ؛ سردم ( ظفاح
 ندشادناخقلدووارا ( اشا نجرلادبع بلاغ ) - ۰ یدلیا لاح را

 تار ًارخٌومو اکع ًارخوم و هنتشرب بولوا یودخم كناشاب راشي یهنتشرب

 اح یتسهبئر ناریمریم یدا شفلو هدنراقلفرصتم زوریس یرلهرکص اهدو
 كرت یدا تاذ ردوربارقف.یمهرادا « روسح » هداعلاقوف ۰ قولخ ۰ ردتقم

 تاربخ یدلیا تافو نکیا دقمروطوا هدهنتشرب نالوایتکلغ هلشرومأم
 دیدشر مسج ییدربدتا اشنا قرما واربکراک هدهنتشرب هدنجا رانویو یتانسحو
 ۰ ردروهشم یتکم

 یدنل وا دیق هرکسع هد۱ ۲۵۰ دل وتلابهد۱ ۱ ( یراص ٠ اشاب بلاغ )

 شلوا یر دم یرکسع یدادعا کم بولوا یالاربم بوقبح برح ناکرا

 یهاشداب یأن رقرس هدنزکسنوا كن سهدعقلایذ ۱۲۷۷ قرباوا اولربم هدعب و

 قیرف هد ۰ یدلواریدمهبتکمرارکت هلا لاصفا هدالئلاوا ۸ یدلوآ

 نیرزبهدنناضمر۲۸۸ ردشلوا یرظان هرکسع بتاکم هدنرفص ۱۲۸۰ بولوا

 ۱۲۹۲ یدلوا یرظا بناکم اینا هدنسهرغ یحر ۱۲۸۹ بولوا یسلاو
 فقاو هدرکسع نوف ۰ ردم یدتا لاحترا یتوک یجنوا كن سهم |یذ
 ردشلوا قفومهنسبسأت كنهرکسع ةيدشر بتاکم ىدا رهام هدیتکم ءرادا
 ۰ ردیداماد كموحرم كب یردق ندرودص

 نیسحافاوتزرع لابوط ردیلتداعسرد ( كرت ۰ اشاب ملطادیع بلاغ )
 رهشقاهرکص بولوارادرهمو یتاک ناود هکب نیسح هارلاشا یدج ییعیبامو

 یوئرط و ناریمربم هلا هولا رود هدعب یدلوا یراد زتفد هرقثآ و یماقمغاق
 هدرادکسابولوا توفهدنسیمرکی كننابعش ۱۲۹۳ و شاوالوزعمندنشافرصتم

 رک | ینیراعشاواشنا هلا سوه هلناحالطصاو هوبش كکارتا ردشلدنا نفد

 . ردشقارب راکدای ناودر هکر ابق بوناللوق هدلوتوا

 یردم تار رح ضیفتلاب ندرکسعرس باب (  یدنفا د بلاغ )

rs 



 ا 1

 a تن ۰ و

 لک تون یسنرباج نیکو م نت نا اضت 4 اتسور هد ۲۲٩ یدوا

 هشرکب رارکت تولوا یسادخک هم ًبقاعتم یدنا تدوع هلوبناتسا لا

 باتکلاس ی رآتلات هدنم رحم ۲ ۲۹ بودا ت دوعن اشم هدنلا وش ۲۲۷یدلوارومأم

 هه وک بوایدنالزع هدبخر فقاعثمیتتدوعهلومناتساكنوباه یودرا یدلوا

 ےک هد ۳۲ اوس هدنلئاوا ۲۳۰ و یوم هلترازوهدننابعش یدنلوا قوس

 - هدنناضمر۲۳۹یدلوایسلاو ی ومطسقو یلون اینا ءرکصو یرفناکو هرقنا هدعبو

 . قرازو هدنسکیانوا كنرخالاعر ۲۳۸ یدلردنوک هبهینوقهلعفر یرازو

 یظفاغ زاغو هلیمامصنا هسورودیمزاهدعبو یسلاو هرصقو قوازو اشالاب
 لع هدنهرخڅ ۲:۰ یدلوا مظعاردص هاشم کھ كنرفص ۱۲۳۹ یدلوا

 .مورضرا هلسشرازو یاقا هدهاریاتنا هدهسیدنلوا لاسرا ةرازوالب هن یلوبلکو

 دعو هدنلوسلک هلعفر یترازو هد ۱۲4۵ یدلوایرکسعرسقرشو یسیلاو
 ؛لقاعردشلبا لاح را بقاعتم یل وصو هارواو شلدا تار هتماق| هددرسکیلاب ۱

 . هدلقتعرسو اشناو تباتک یدا يحاص یلوطد هدهیجراخ روما شیدنارود
 بوسالوا قفوم هلاح هافر یدا هحولانسحو هماقلارصق بولوا رهام

 ریمتآددحم ینیدیتسم شواچ مساقردشمالوایدالواوشمامتا افو هننوید ینافلخم
 ۱ 0 ۰ ردشعا

 "ییونکم ردا مود كناشاب دبشر ینطصم )ا ىلع بلاغ )

 د نانهناطلس همطافهدنلاوش ۱۲۰۷ یدلوا ندنساقلخ یدمآ هرکصو ترادص

 - هدنسهج|یذ ۲۹۸یدلروسناسح ترازو رهلسنلاضعاالاوو ها سلاح بولوا

 ینلاضعاالاو سلع هلفرش قلداماد هن هدننابعش ۲۹۹ یدالواوفع ندسلخ

 یدنل وا رح | یراترعج هل و هدهدعقلا یذودقعهدنل والا یذاج ۷۰ یدلروس هداعا

 یرظان هیجراخ هدنناضمر ۷۳ یساضعا تاهظنت ساع هدنرخالامیر ۰

 ۱۳۷۵ بولوا یرظان ثراحت هدنناضمر ۲۷: یرظان فاقوا هد ایذو

 هرواو ر نکیا روا هلقاق هنسیلاپ یهدشنامل هطلاب ندزوقکب هدنرخالایذاج

 یدلدبا نفد هنس هد رت یردب بول ون و ردوا توف اق ضهلفداصت

 زونه هزونوا یس ید « لقاع « زا ولقشفاپ هاشم هتي ردن هما رص ق

 ۰ یدیشلواهدسر

 هد۱۲۹۵ ردمودح كناشا لبعاسا یلکیوقسا ( كب ىنطصم باغ )



KI E 

 یشاب یجوق ردمودم كناشاب لع ( هدازیکح ۰ كب ا
 تام هلا لع هدندم زا ا یا روخاربم هدن رخ الا یذاج ۱۱۹۸ و

 لیعامسا فئار (  كب ليلخ بلاغ ) -۰ ردنوفدم هدا یردب یدلیا
 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۹۲ نکیا سردم ردسودخم كناشاپ

 ینطصم ندهبتک نکاس هدنسوبق هناح وا وم ) هدددمج هعس| بلاغ (

 ہدیسرافو ییع لیصحلاب یدلیا دلوت هد ٩ ردمودع كندنفا دبشر

 ۰ هل ءدنسهناض ولوموق ییتدوبلادب یدک هوز زارا یحاس لر

 ینا ولوم هطلغ هدنلاوش ۲۰۵ بودا تالا ندهد لع دیسو یدراقح
 یرکی كنبجر ۱۲۱۳ یدلدا اشناو ان ًاددحم هکت ہد ۱۲۱۰ یدلوا یضش
 فررظ ۰ بیدا ۰ یعاش«لضاف ردنوفدم هدهیکت یدلیا لاحرا ن

 نمک ب صوصخ ه هول وم یارعشویتشعو نسح موظنم «یناود بت)یدب
 یھ یجهماكناذوردراو(یحرشهنسبوشمهر زح كك اچ ەن دسویسهلاسر ر ندفوصتو

 لا اح را هد ۰ و ( هدد لیعامسا صلاخ ) ندا تافو هد ۱۲۱۳ یسشاب

 1 2 ۰ راردندارعش هدد ( یصولخ لیعاعسا )یشاب یعشا رکید ندا

 فر یردارب ردسودحم كدعاس فرش ( یدئفا بلاغ فیرش )

 ؟یدلوا همرکم ةکمریما هدنسکیا كن رخالامسر ۱۲۰۲ هدنلاح راد رورس

 ر ماقا هدکینالس تولک هثداعسرد هللعوا جوا بودا لاصشا هدنم رع ۱۳۳۹

 7 فرش ندنرلمودخحم ردشلبا لاحرا هداروا هدشوالاعر ۱۲۳۲ یدنلوا ما

 ۰ رلیدلآ ترهش یدنفایبع فیرش هلدنفا بلطلادبع

 دجادیس ) یسهفیلخ رسیسحم رک تزافص ۲ اشاپ دج دیعس بلا )

 هد۱۲۰۲ بولوا لخادهترادص ییوتکمیدلیا دل وتهد ۱۱۷۷ ندنلص ) یدنفا

 هلاکم ساع مدرک دام و 4 هیدلرب تلهحاوخ هلک هلا نواه یودرا

 . یتاک رلیرحد+بح قلارار بولوا هفلخرس هدیدوع هد ۱۲۰۱ بولوا یتاک

 ز

€ 

 هدنسهدهقلایذ هد ۲۱۳ یدلوا یدما هدنشبنوا كنناضهر ۱۲۱۲ بواوا

 میظنتینسهلاکمرصبواوارومأم ههسنارف هدنرخاوا ۲۱5 بولوا لیکو یدما
 یدلوا باتکلاسر هددناعش ۲۲۱ و لوا رک دن هدندوع هد ۲۱۷ یدتا

 هدندمزاو شا لاصفا بودک هغ ور هلدنفا قیفر هدنلوالایذاج ۲

 باتکلاسیر ابن هدنزوقطنواكن رفص ۲۲۳بول و ارومأمه هلاکم هللاهسنارف
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 ۰ یدلوا توف هدنلاوش هنسوا هدهسدلیا

 شو نارا هرکصو هارون نکیا یب سالس 1 ( كب یزاغ )

 .۰ یدلواهلتن یتمدخ حنا یدما کب درکرب ملکلاذفان شمک
 ردسمودح كناخ یارک تلود ( هرو ۰ ینا ناخیارک یزاغ )

 .مرفءدنلوالایداج ٩٩۹٩ صالطادعب یداوا ربسا قلارارب هدشابرام نارا

 . یدتنابصننیدلارونیهدازیارک لداعو یاغلاف ییارکف یشادنرقویداوا یئاخ
 ییارکتمالس نیدلارو یدلوا نا انا هدهام یححوا هلا لع هد ۶

  لکو ینمیاعاشاب یافا دجاوندلارونیارک ت لود هداز یارکتداعسو یاغلاق
 شقخوت یربلعوا هکلشدلارونو یاغلاق هلماانفا ییارکلود هرکص یدسا بصن

 . نفد هدنسههرت هدا رسهجعاب یدلوا توف هدناهشا یدک ی سو

 بناکو عاش ردلاس شب یللا یر ردهامرب هنسزوقط نوا یفلناخ یدلدا
 . يجاومیسگنفت زویشب نوبقزویشبكيیونسهنهط«یدیارادغو هلافسو عیعشو
 ( یارک شقحو ) (یارکرفس) ندنلعوایدبیدتا .داجما فیلاکت و عا رج هلبما
 ندلارو ( یارکتداهس ) و ناخهرکص ( یارک تیانع)رلیدل وا توفهد ۹

 ضوء ) رایدلوا توف ۱۰1۹ بول وا یاغلاق هسپا ) یارک ماسحناولبم (

 هرکص ندیارک افص ( یارک مرق ) یدلوا توف ملت ندن رد ( یارک

 لاحترا هداروا بواکح دیلوبناب هرکص ندشنافو یرد بولوا ندلاارون

 ۰ ردیمودخ یارک ردام ( یارک ی زاغ ) ۰ ردشلیا

 . ردیمودحكکب راوسهش ردیلیرفناک (  هدازراوسهش ۰ اشاد ی زاغ )

 ۱۰۰۵ ردشغا .جورخ هلرغاج- لصو» بوروک تبرت هدنواه نوردنا
 هد۱۰۷۰لزءلادعب ردشوایسیلاورصمهد ۷*۱۰ و ماش ةرازولاعم هدنلوالامسر

 ۰ ردیاشروهشم هلفراعمو لع یدلبا لاحت را هدماش

 هد۱۱۱۱ردندنراهودخش كلا ماس یجاح ( ثلات ناخ یارک یزاغ )

 بولوا ییاخ عرق هد ۱۱۱١ ید-اوایاغلاق هد ۱۱۱ بولوا ند لارون

 لاح را هدنمرع ۱۱۱۹ یدنلوا ناکا هدنلیا مور هللا لاصفنا هدنسهدمقلایذ

 ۰ یدلپا

 یفرصتم یغاجنسریپسا یناریمریمڈبتراب هد ۱۱5۸ ۰ ( دیس ۰ اشاپ یزاغ)
 ۰ ردشواتوف هداروا یدلوا



 اس ۱
 ار توف هد ۷ یدلوا 2

u:نوار بم یی ناو ىدا ترحاپم ندنوزق ۲ یاح یشع (  

 ۰ رد عاش 8 توف هد ۹۸6

 یدلوا ثدو ظعاو هدهرټ سردم ردملهربت ) یدنفا دم یشیع (

 .یسودنک بولوا یسیتفم هریت ( یدنفا یتشو ) یودخم یدلوا توف
 ناس نتمرندلوصا ربسفت ردق فصن(ینافلأت) ىدا لضاف تدحو ربضم

 یرصتعد دج تش رط«یحرشناتساک ۰ یر رب زا ی هوس

 هد۱۱۹6 ( یدنفا نیما دج ینع ) --۰ تافلأترتاس یرصتح ینافل اخ

 ایر و رک كوہ بولوا یعودع كندنفا دم یجاح یتاکلرک ندا تافو

iدرک هدننادم قوا یدلیا لاح را دک كن رفض ۱۲۲۸ یدشلوا  

 یدنفا یدشرنسحندرلن وب هنن ردنوفدم هدن رقیدنفادعسا ندنساپ رقآیتاک شاب

 . یدلوا توق هدنرنوا ىدا و

 هد ۱۲۰۵ یدلیا دلو هد ۰ رد لب اتنع ( یدنفا نا ی ز

 یسراف ىلع باب هد ۲2۷ یدلوا دعاقتم هرکصو سردم بولک هتداعسرد

 ردب وفدم هدنسهاح واوم هطلع یدل واتوف هدنرفص ۳ تولوا یسهحاوخ

 هکرد ) یدنفا تلاع ( یودع ردراو یاماهدنم ۱ » رهاوح « یرعشناود ۱

 هدنرلخشرات ۱۲۸۵ نکیا نسم یدبا غیلبو صف بوش ندنلق نوناه ناود ٠
 ۰ ردشلیا تافو

 ( نيفلا لصف )

 یزاغناهع ناطلسزدناذ ر میش ندایحآ یامدق ( دوج ۰ داهم لاف (

 و رد رصاعم كن لترضح

 سردم ردسودخ كندنفادماحآ ( هدازیامزلک ۰ یدنفا دج راق )

 ۰ یدلوا توف هد ۲۳ نکا

 هد ٩۲٩ ردمودع كلواناخ یارک دم (لوا نا یارک یزاغ )

 هد ۱۳۰ بودا بصت یاسلاق یارگاباب یردار یدلیا دخا یقاناخ ندنرد

 یالافیوب دو رو تاامقسا هد واهن وا صن ناخ یا رکتداعس ندهناھاش فرط



 نت ۷۱۲

  ۰١ىدا یسع) ۰ یدلوا توف هدنحر ۳ ۱

 هدنیکی ییرکی كنمرحم ۱۱۰یدلوا یسالنم دادعب : س ردم ردلعوا هدجا

 ۰ یدلوا توف

 كندا دج یردا هداز ا ردباملوت ) داتقا یو یسع ۱

 . ندسولخ لععاسا هداز ۳ ردیمودج كنىدنفا ىلع و یسهداز هربشه

 هتانتدوع یدک ه بول وا یعاو هریاجلس هدنفنص یر عش و یدلیا ت ا

 . نفدهنسهرترع ندا یخ ترضح یدلواتوف هدنشاب ناسکس هدنااس ۷

 اصدحیٍ ودع یدایا فیل تیبا یعالادیفم هدوشیداعا*؛و رۇم یشنیدادا

 بولوا ندابطا چ يلع ) یدنفا یسدع ( دیو رددوا یوح

 ۰ یدلیا فلات یحایا ءا د یدلوا توف هد ۰

 ۱ هدشتافو كنهدد یسصش یردارب رد مود كن هدد یسوم ( هدد یسع )

 هه ینطصم ناطاس هاغلوا قرتشهکت هد ۱۱۸۵ بولوا یمش یسهناش ول وم هطاع

  یودخ هنر ردشلوا توف هد ۱۱۸ ردشلدا اشنا رارکت هلبرما كلا

 . یسع) - ردشلوا توف ًانوعطم هد ۱۱۸۰ بولوا ( هدد قداص د )
 یدلوا توف هد ۱۲۰۵ بولواندنراماعس رد حاف ( جالا: ظفاح ۰ یدنفا
 هد۱۱۸عبواوا یامایرنشاک ردینالک (یدنفایسع ) ۰ ردن وفدمهدهب دانع

 تب ید پرت هدتشاب ناسقط یدایا لارا هدتسهتس ۱۷۰4 تولوا جش

 ۰ یسضاقەطاغەدنل والا یذاج ۲۰۳ سردم ) هداز یاتسعاد ۰ یدننا یسع

 ۱ ی ) بس . یدلیا تافو دما یداوا یسضاق هنردا هد ۱۲۱ یدلوا

  هدرادکما یدلیا تافو هد ۱۲۲۹ بولوا ماعسردردیلاشاب مساق (  یدنف

 ۰ ردنوفدم

 ا ندنناوغا نوه یارس ( ظفاح ۰ اغا یسع )

 هلکلروک یراتنادصو تمدخ مظع هلبا(افا د ردنع)ینوک ینا ناخ دو

 ۱۳۳۰ یدلوا راد هنزخ هدب یدلوا کو هنیزخهرکصو یهاشداب بحاصم

 هلبااغا یلعرادوطس هدنمرحم ۲۳۸ یدلوا یساغا هداعسلاراد هدنزوقط كدلاوش

 لاصف اهدا ۲۵۲ یدلوا مرا یشهرکص ندنلاس۱۲:۲ یدلدالنعهلغمل وا بار کش

 یودكن دنفانسح ردناورش (یدنفا جور یسیع ) - ۰ یدلیالاح راهدهبو
 ینا هکم بولوا جرع هدب یسالنم شعرم هد ۱۲۸۹ سرد-م بواوا

e ۳ ترس تی ol 
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 مزرضرا هلا اشا ردنکسا کر خ یدبا کب قوازو ( كب ییع ۳ 4 1

 ) هحاوخ ۰ یاما یسع ( --۰ ردشمللا "لاحرا ًادیهش قرەنلوب هدنسهب رام

 یسیع ) --۰ ردیعاش یدلیا تافو هدینات ملس ناطلس رصع ردمعمر ییهیلف

 . ندلارو یدلوا ظعاو هدحافو جش هدهفوصابا كحوک ( رانا ۰ یدنفا

 ردیلهنسو (یدنفا یسع) --۰یدلواتوفهدا ۰۳۱بولوا ندنسافلخهداژ

 یدلولالنم . سردم هلبتلالد كنيدنقا میهاربا یبمانزور نکیایستفمند و

 یوطاناردص هدنمرح ۱۰4۸ بولوا یسضاق لوبناتسا هدنسدع | یذ ۱۰25

 كنهنسوا هللا لع هدنمرخ ۰ یدلوالبامور ردصهدنلوالایر ۱۰۵۹

 ۰ یدا یصس.لاع یدلیا تافو هدنل والایذاچ

 بولوا ندابطاو باتک ردیلغواكن دنفا ىلع لزقاس ( یدنفا یسیع )

 یدلدبا لزع هدلوالامیر یدلوا یفابیکح هلبس اب هنردا هدنرنص ۷

 هدننابش یدلدبا لزع ینوک یجند,نوا یدشلوا نیست امنا هدنل والایذاج

 بونلوا بیرغتو لزع هدنرورم هام یکیاتولوا ابطا سیر هننویسضاق بودا

 یدادیا لزع هدنیجر ۱۰۵۸ یدلوا یشابیکح بار لبا وفع نوک یا

 ۰ یدلیا فلات باتکرب هدنمان (ضرمءاود) یدل واتوفهدننابش ۱۰۵4

 رادکسا*سردم ددیلغوا كتهیاح لند . ( یدنفا یشیع یسع )

 هس راربما یدلبا تافو هدنا والایذاج ۱۰۰۱ یدلوا یسهناب هکم یسالنم

 / ۰ ردرعاش یدیا زواج یلاسکس ینس یدلدا نفد

 دسوربهرکص یسالنم كالس « سردم ردیلهنسو (  یدنفا یسیع)

 یسهاب ىلوطانإ هد ۱۰۹۹ و یسضاقهردا هدعب یسدا لوبئاتس) هدعب یمالتم

 یدلدنالزع هدنمرم ۱ ۷۹ بولوآیسیضاق لوبناتساهدنرخ الامسر ۱ ۰۷ <بولوا

 اصربپیدل وا توفهدنشب یمرکیكنناضم ۱۰۹۳ یدل وایسهاب لیامورهد ۷

 یودحخیدا راو یرهاصم هل یدنفا زب زعلادبع هداز یلح هرق یدنآعرشتمو

 ۰ 55 یدلبا تافو هدنرخالایذاج ۱۱۱۰ ( یدنفا نزع دج ) ندنیسردم

 (رلهداز یسع) رد راپدنفا( نچرلادىع ءهللادبع) یرامودخع رکیدردیعاش ؛ملح

 ۰ ںلردیوسنماکو 7

 توفهدمب بولوا یشاب یجەبج هد ۱۱۰۱ ضیفتاب (  اف یسیع دیس )

 بولوا یسالنم هنسو « سردم ردیلهنسو ( یدنفا یسع )- ۰ یدلوا
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 یغایتس دمزا هنسودنکب ودا ملستیکلام هلیساضرنسح هب هلع تاود هرکص
 تاذر اعلها ردشلوا توف هدلوا ناخ دزیابناطاس رصع یدلروسناسحا

 (اشا یجاح) یتح رایدلیا فلات رلباتکهنمان بودا عمحت هداروا الع لغم وا
 ندنسایحا لوا دزناب ناطلس ) كب یسیع ) ۰ ردشمزای هنمات یتسافش

 .ردیمودش كکب سونهروآ ( كب یسیع ) -۰ یدلوادیهش هد۸۰6 بولوا

 كناشاب دیزیاب ( كب یسیع )--۰ ردندندافحا هدوب ( كب یسیع ) رکید
 كب یدع ) --۰ ردیبحاص تراعودخ ردهددسور ییافو ردسودخ (

 كب یسیع ) -۰ یدلوا دیهشهدنرح راوسهشردبمودخ كکب نسح (
 یدلوای ږلاو هنسوبهد ۸۷۰ هلکما ځځینسهعلقهدر اون ردیمودخم كکب قحا
 كنیمایع دخ ( یدنفا یسع ) ۰ ردشلبا لانحرا هرکص تدمزا

 ءدعب یدنلوا لع هد ۸۵۵ یدلوا رکسهیضاق بولوا ندالع ردیمودغ
 كب یسبع ) -۰ یدلوا توف (  دارعناطلس ردیمودخ كکبدجم ینامارق

 یدلوا بصن هو بزار كه هبنوق یردار قحا یدلوا داماد هد یا ناخ

 یدلوا توف هدلاح و ۰

 ) ودیندننامزینافدایم اطاسبولواندارماردلغواروغزوا . ( اشابیسیع
 هده راعهد ۸۸2 یدلوا ریزو هدعب یسیلاو یلوطانا هرکص قرهلو هدنامدخ

 رد(كب دج)یمودعیدلوا دمهش ۰

 ا اشاب ماربب ه هرکص ردشلیاان ریس رب یراذف یسع

 رد لنوطسف (هفلخ یسیع)- .یدیدکت ینساروب( یو یسیع)
 یبطخ یماج ناخدح ناطلس اف یدلوغشم هلفوصت بولوا ظعاوو لام .
 دهاژ < لاص هرسشه « یدلبآ تافو هد ۷ یدلوا ظعا و هلکرت هنهدهسید وا .

 ىدا ۰

 ) ردیمودع كناشاب لیلخ نب اشاب ميهاربا . ( یلرادنچ اشاب یسیع
 هد ۹۵۰ لزعلادعب یدلوا یلاو ماش تیابنو یلاو هدمب یحاشن ۰ سردم

 یداعكلبا مولع ءایحا هدنش الو بول وا کرام هدن ونف هلج یدلوا توف

 رد(كب لیلخ)یعودحیدبا ۰

 ) هلغلوا بیبطروهشم ردیلغوا كنەزج یلریمزا ( مکح یسیع
 یدلوا ببطهن و اهیارسهرکصو هنرلافشراد لوتناتساو هنردا ٩۵۱ توف هد

 نا یداوا



A N 

 یدلوایرکسهدضاق لیامور هدنس ها ید ٩۱ بوشلوالزع هد ٩٩۳ هدنناضمر

  ۳بواوا لیامور ردص ٩٩2 یدالضاف « ملط یدلوا توف هدنسدع2ا یذ

 لاعا یداتئاعگو ثداوح ندعم یساضق ساحموبلاغ ییالقعو هبعرش ماکحا

 یتیدنالعم دن هم شب بولوادننام هحاوخ نیدلارصن ۰ یدیا لئام هتسارف

 یرک !یدنارید رولسباتک هرقیا هللاا راهن رلبلاط بصنم یتسهخس ها دهر
 هلیطخم یدنک ینیرلپاتک ردنوفدم هدنمرح ردراو یماحر هدنحراخ وک :

 حاتفم *دناده شولت « یواضس ردطخرب یدنع ردشللا بق وهباروا قرلوا «

 بولواینالنم هسنوق هکرد ( یدنفایح ) یمودخم ردراو یراهمشاح هفقاوم

 یدلوا توف هدنل رادودح هد ۱۰۳۳ نکرولک الوزعم ۰

 ییمهاش بولوا ندنرارادربت نوباه یارس (  ناولم ۰ اش ضوع )
 لزملادعب یدل وا اشابو یفرصتیسهرق هد ۱۱۳ یشابیجرقاچ هد ۱۱۳ یثاب
 هد ۱۱۲ یدلوا رومأم ههرح هد ۱۱۲۳ بول وا فرصت یرهش یدیس

 هرکص بوناوا فقوت هامیلا شب هلبالزع هد ۱۱۲۵ بولوا یسلاو ساویس

 ۰ ردشلوا توفدر هه دنا بیدأت
 كندالواهصت ردیمودعهلارصن ندنناکس هنندووام ( اشاهدشضوع )

 یهئالع هرکصیدریدتساباستنا ده یدنفافسوب لک یدلایقو هلفلوایوءع -
 یدلوا فاسو فلخ هلااغا دځ نکی هدننامادلرک یدلوایسادخک اشابرکبوا

 یرکی ثكنرفص۱ ۱۶۸ یدلوایشاب شواچ هد ۱۱:۰ بولوایوق قایشاب هدمب

 نیدو هدنسهرخالایذاج هنسوا یدلوا یلاعردص ماقمع ق هلرازو هدن-دکیا

 رارکت هلکمکللخ هودرا بقاهتم یلاصشا هد ۱۵۱ بولوایرکسعرسو یاو

 هلک دمردیکنب هللاهماج لیدبت یسیضاقودرا بودادر هدنفلکت كارکسعرس

 بولوامرک ارادرسو رظعاردصهدنس رکيا نوا كنس هج | یذ ۱6۱ یدرتسوکاضر
 یک كنلوالاعسر ۱۵۳ یدلک هنداعسردو یدلبادقع یهلاصم هللاح وتف

 یدلوایسلاو همناحهدنل والایذاج ۱۵۳ ویسرلاو هدجبقعرد هلا لزعهدنسیدن

 تعاه؛وتلوص ردشلا یسیدلواتوف هدندم زا بول وا یظفاحم یتح ها هد

 یشن بولحایرازع هدنزورم هنسر ندننافو یدایحاصتژرعو فاصناو

 (ردکب نیما اشا لیلخ هارلکب ىلع و مها ربا) یرامود ع ردشلبا روهظ هلیلاح

 یسهحوز كناشا رکب وایجاح ( مناخهشثاع ) یسهعرک ندناتافو هد ۰



 تبع ۳ تا رول

 دارم ناطلس رصع تولوا ندرایرهش ترضح نایحاصم (اغا ربع )

 ۰ ردراو یبسر هدنلو ناود یدلیا تافو هدملا ناخ

 ةداعسلارادهد ۱۱۲۵و رادهنزخحو یراب رهشبحاصم ) اعاد رینع (

 لاحت را هدارواو شملردنوک هرصم بوناوا لع هد ۱۱۲۹ ردشلوا یساغا

 ۰" ردشلیا اش راد

 ۱۲۲۳ بولوا بحاصم هدنوناه یارس ردندرلیشاوط ( اغا ربتع )

 یارس هدو ( ۱۶۱ ربع ) رکید یدلوا توف قرهنلوا بیدات هدنرخالا یذاج

 لاصفا هدنلاوش ۱۲۲۷ یدلوا مرطامش هد ۱۲۲۲ بولوا ندنناوعا نوباه

 هد۱۲۲۳ نکیا یناطلس یالال  (اعادربنء) -- ۰ردشلواتوف هدعب بودا

 هدنزکس یمرکی كنلاوش ۱۲۲۸ .یدلوا یرایرهش رادهنزخ هدنوناه سولح

 یداردنوک هماش هلا لزع هدنزوتطكنلاوش ۱۳۳۰ یدلوا یسانا ةداعسلاراد

 یدبا مقتسم«یقداص ردشلبا لاح را هرکصندنلاس۱ ۲: ۲ بول وامر بش هد ۸

 ثلات ناخ دج ناطلس رود بولواماما ردیلبنومطسق (  یلحییلدنع )

 ۰ یدا اش هدو بولوا یوماتسا ( ییلدنع طظفاح ) یرصاعم ردندنسا رعش

 . یهرافو کرت یدلوا توف هد۱ ۰۲۳ ردزاریش (  النم نیسح اقنع )

 هد۱۲۲ بولک هه داعسرد ردیلماش ) یدنفا نایلس اقنع ) بس ۰ رد عاش

 ۰ ردیعاش یدلوا توف

 یرهش یلعوا نامرق بولوا یسیشاب ءوس هسورب . ( اشا ضوعجام ا )
 یسیلاو هسورب ةافاکم هنتمدخ یدابا عقر ها ثکرح هنالقاع هدکدلیا هرصاع

 ۸۳۰ بویمهنیک هلا یراشف نیدلا سم النم قحا یدلوا ریزو ًابقامتمو

 هدکد یدنج هریدلبق نام هسیارداتافو یرانف ندنندح یدلدالزع هدنرالاس

 تافو هد ۸۳۳۲ لوا ندرانفو شعد « ردبسانم اهد ه الع قلبت زا » یرانف

 . ردشقا

 ۰ ردشلیاان دسر هما بولوا باصق ( اغاضوع )

 قح بولوا یسردم نامنه هلناعفد ردبادافوم ( یدنفاضوع )

 ٩۹۸٩ تولوا یسیضاقه ردا «هسورهدمب ردن د یدنال وطز وقط وع ینعحز کس »

 هدنل والاذاج ۹۸۸ یدلدالزع هدننابعش ٩۸۷ یدلوایسضاق لوماتسا هدننامش

 بولوا یرکسهبضاق یلوطانا هد ۹٩۸٩ یدلدنالزع هدلاوش بواوایضاق ابنا



 ۳ ٘ ۳ ا

 هنسوو یربشم یبا مور ابنا هدنلاوش ۲۷۷ یدروتواهدنکلتفح هلبلح ار خۇم

 یران واه یودرا هدنک وا هنیتچپونازق ینبرحغاطهرقهرکصیدلوا یشافیناح
 هدنسهدهعقیربشم ودراویدّساتدوعهد ۲۷۹ یدلیا تیقفومماعآ بور دشا رب

 رکسعرس هدنتحایس رصمیدلوارومًمه هلاعسلاغ و یدلدانیبعت ماقمناق بولاق
 یمومعنادناموقه هناهاش رک اسعهلحاب ندا دشح هدنلبامور هد ۲۸۳ یعاقمغاق

 درک ههاشاب یلاع هدنطساوا ۲۸4 یدلوا ینادناموق شابدرک ءرکص یداوا

 یدلواییاقماق رکسعرسهدنسهدعقلا یذ ۲۸۵ یدتاتدوعهدنس هلاحا یناصخ سم

 ۱۳۸۸ یدلوا یریشمهصاخ هد ٩ یدلوب ماتخیناماقمناقهلدورو كر كسعرس

 روما ردشمنلوا نفد هنسهلکسا ناتس هد وبا یدلبا تافو هدنحوآ كن رفص

 هطرفم تربعو هم تج اوللاروصنم فراع ههم رح نونفوفقاو هده رکسع

 ندنسهحو زوبول واداماد هد اشأب دم ظفاح یدبا نادنامو 3 لس ومان ندناحصا

 ۰ ردشل وای ودرب
 دج هدازهانالوا توفهدنبحر ۱۲۹۷ (  ظفاح ۰ یدنفا راف رمع )

 یدزک هدرلهرشط هلا قارادرتفد ضیتلاب ندهلام رد مود كندنفا اص

 وق دادنب هدنمرخ ۸۸ بولوا ینواعم ییما رهش هدناوالایذاج ۷

 هنا ولومبودنا تافو هدنرب ییرکی كنرخالاممر ۱۲۹۲ یدلوا یمادنخک
 مدو ناوخ هصقدنناملفطو مالکریم ردشلدا نفد هنا یرد هدنسوف کک

 ۰ یدا تب یلتاطو ورشوخ
 مادسرد«سردم ردیهناخشمک ( نربق ندرک ۰ یدنفا یعولخ رمع )

 درح هدنرخاوا۲۹۲ یدلوا رومآهنیلع تمدخ ینارضح ناکدازهش بولوا
 . عير ۲۷٤ و یسالنم هنردا هدنلوالامر ۷۳ یسالنم رهشیکی هدعبو یسیتفم

 یلوطانا هدسبو یسیضاق لوبناتسا هدننوالاممر ۲۸۰ و یسهیابهکم هدنرخالا

 یدلوا توف هدنسیتلاكننابمش۱۲۹۲ یدلوا یسهاد لیا مور هرکصو یاب

 دیشر ینطصه ) ییودخ یدا لضاف « ملاع یدلدا نفد هدشرق یرغشاک

 یدنلوا توف هد: یدیشلوا ینالم نو هد ۱۳۸۱ سر ( یدنفا

 بولوا یسالنم سردم ردیمود كن دنفادو یلصراق ( یدنفالءاک رمع )

 ۰ ردشملوا توف هدنلاس ۵

 بتکم بولوا بوسذ» باشا یھت ( كچوک ۰ اشاب یزوف رم )



 , سد ۳" ۰۲ بتم

 دهکامهلقلناریمریم ندذلا ول بوشیت ندهناهاش رک اسع . ( اهاتافرمم )
 ۳۳۲۱۱ و بلا صدر ٩۱ و فاما داو ربغلبا لقت
 ,یذاج ۷۳ لزملادسبو هیساماهد1۷ اغ هلا لزع هدندمزا شلوا یفرصتم
 یداوا دعاقتمو یوزنم هدنسهناخ هرکص بولوا یفرصتم انس رارکت هدنل والا

 ۱ ۰ یدشد(تیکی)هلغلواهنبلایوق یدلوا توف هد ۱۲۸۹

 بولک هنداعسرد یدلیا دلوت هد ۱۲۶۷ ردیلراع (اشاب یلئا ربع ) -
 ناکرا هرکصو شمقح بترحناکرا هد ۶ بورک هن هي رح بتکم ادتهالاب

 ودرا یکیا بولوا یرظا هب رکسع بناکم هدشمرحم ۸6 و یسر برح

 ربع ) ید کدوم ردشلوا توف هد ۱۲۸۷ یدلوا یسییر برح ناکرا
 یدلدا دعاقت هرکص بولوا اولریم ضیفتلاب هدهناسرت ( شاب هحوق ۰ اشاب

 توریذ ردشلدا نفد هرادکسا هلتوف هدنحوا یمرکب كنناضهر ۹

 ۱ ۰ ید رصوم کوب لضف قرلوا

 هدنل والایذاج ۷۰ و سردم ردلهناهشمک ( یدنفا یزوف رمع )

 یسالنم هکم هدنمرخ ۱۲۸۷ بولوا یسالنم هباف هد ۸۳ و یسالنم كئالس

 ۰ ردشلوا توف هد یدوا

 ملعت هدنبتکم|اروا بولوا ندنروالسا اساملا ( اشا ینطل رمع )

 اشا مهاربا کش بولک هنکلم هبئنس تنطلس نکیا هدکما هسدنه نون

 یرکسعرسبابویشابکسلوخ ابد هناهاش رکاسعو شلوا ناسم بوریک هنسهرناد
 ندرکسعهل2لاماریم هدناقیسذن هد ۲۵۹ بولوا اولویالاریموماقمناق ءهرکصیجرتم

 بویمهنابطو هلکع|اطخ هدرکسععت نادناموقهدیلعتلشتآ رب دعب ردشلراقبح

 هبنر بولوا مزاتسمیهینس تیظوظحم نیک حالصا ییاطخ بولآ هیادناموق
 هنبناج نیتکلم بولوا قیرفآیقاعتم ردشلروسناسحا ةداعایسه رکسع تافصو

 مور ترازو ةبتراب هدنیحر ۲۰۵ یدلیا لوخد هشرکب ًارفظمبولوا رومأم
 هد ۹٩ یدلوا قفوم بولوارومأم هنحالصا قادووانراو یدلوا یربشم لیا

 :مسر ۷۱ یدلروم بسن مرکا رادرس هدنلوالایذاج ۷۰ بولارعا هرح

 - ةافاعم هدنندوع هنداهسرد هلاصلادعب بولوا نادناموق شابهع رق هدنلوالا

 ییریشیسودرا زاجوقارع هدنرفص ۷6 ردشلوا رومأم ه4 بلا سلاح
 هدهسیدلریدتسافقوت هدن وب رخ لزعلابهدن رفص ۲۷۲ یدلوا یسلا ودا دغر هلبءامصنا



 تل(. و
 هدراذکسا ردشلبالاحترا هدنحوا كننرخالایذاج ۱۲۹۷ یدنلوب هدنراهیملعت

 . Ree.بلح هدنلاوش ۲۵۶ سردم ردلکیلنم (  یدنفارمع )  

 یزع ۰ یدنفارمع ) یدلوا توف هدارو بویمهدنک هلغاوارپ یدلوایسالنم

 هدمبیدلروس ناسحا یسهاب سدقهدنرفص ۱۲۷۰ بولواندهیماشیالع ( هداز
 ۰ یدالضاف ردشلواتوف

 یحوبق هدنسهدعقلایُذ ۱۲۲۸ ضشللابردللراصحلزق . ( اش رع )

 .. هدّمدخهلا قارحا یتسیحاوو فارطاكلەنتا هد ۱۲:۲ یدلوا مو یثاب

 یدلوا یظفاحم زوم غا هرکصو رک ۀ طا هلا قلناریمریم هد ۳ بوئو
 هدنلوالایداج ۲:۹ یدلروم ناسحاتراژو بول وب هاش ره هداروا

 ماعا ههسورب ةراز و الب و لّرع هدنابعش ۲۵۰ بولوا یسیلاو كيئالس
 یدلدا لزع هد ۰۷ بولوا یسلاو هیوق هلا اقا ییرازوهد ۲۵۰ یدنلوا

 لاصفنا هدنسهج|یذ 4٩و بولوا یسیلاو توبرخ هدنسهدمقلایذ ۹
 یدلدبا لزع هدنمرخ ۱۲۷۳ یدلوا یسلاو لیا مور هدنمرع ۲۷۲ یدلیا

 هنسهراداو تقال یتلاسب و تعاحص# ردشلوا توف هدنسدنوا كنبحر ۵

 ردشلبا لاخرا هدنحواكنلوالایذاج ۱۳۱۰ (كب دجا)ندندالوا یدا قثا

 ح  ردشفلوا نفد هنراصح یلیامور
 ۲۶۲ بوش ندنفلافلخ ترادص "ینوتکم ( یدنفا لاج رع )

 نوردنا دغاکءهد 4٩ یحح رات هد ۲ یسحهعطاقمهسو ر هلکلناکحاوخ هدنلاوش

 نواعم یواعد هدنناعش ۲۵۰ ویسهفلخرس ترادص "نوتکم هد ۲۵۳ ینا
 یرظان یواعد هدنسهدعقلایذ ٩۸ و لوا نواعم هدنسهدعقلا یذ ۲۱۰۰ یس
 یاد کک ناطلس هنطاف مدنف رخ ۷۵ یساضعا الا و ساع هدننحر ۳ الایهمن ره ۱

 مقنسم«قداصیدلیالاح رادار وا هد ۱۲۷۰ یدلوا ینماانهمرکمکم هدنابمش
 هلغلوا انشا هنابسل بولواندنسافلخ یسهطوا هجرت ( یدنفارمع ) --۰ ید
 یش رفانبتساناویدهدنسهح |یذ ۱۲۷۹ ردشلوایتاکن ون اهنبام هد ۸
 هرشطردلنیکا  (اشاندلالاجرم) ردشلوا توفهرکص هنسییار بولوا
 هدنسوشیرواسیدلواتوفهدنمرحم | ۲۸۳ الوزعمندنوسا رک بول واندنراداقماق

 ؛ سردم ردیمودنج كب قنفوت ( هدازاغارمع ۰ كى قیفررمع ( ردنوفدم

 یدلدبانفدهنن رقیهاکرد یرفشاک بودناتافو هد ۱۲۸۳ بولوایمالنم دیرک .



 رس ۱۷۱ تب تا ۳

 هد ۱۲۵٩ بولوایسحهرکذنهلام هدسب یدلوا ندناکحاوخ ضیفتاب ندلق
 E هلئافو 3 ۱۲۷۰ بولوا ندنساضعا یسح هطض یدلوا یرومام رب رحم

 داهن شیورد ردنا لوا تاذ و ( یدنفا رهاط ر نایدا نفدهنبدراود

 هد ۱۲۳۷ سرد ر دلم ومطسق (هجاوخ ۰ یدنفا رمع ) ب ۱ ىدا

 هرونم ۀندم هد ۲۶۷ و یسالنم هسجخ دالب هدعب بواوا یسالنم كيئالس

 دناشاب مهاربا یدلواتوف هدنزوقط یعرکی یسهجخایذ ۱۲۵۱ یدلوایسهاب
 2 ( یدنفا یناما مع ( س « ردیدنفادرعس یعودحم ردندالع ربهاشم ی دادا نفد

 ۱۲۵۵ یدلوایرومأم یسهیاستحا موسرریم زا هدنلاوش ۲۶۲ بود ہت ندلق
 یرظا ریرح هدعبو رظان هناروا هدنلکشت هناخدف هرکص یسهدوو ربمزا هد

 (كیییرع)یعودخردنوفدم هدنسهلکسا ناتسب یدلبا تافو هد ۱۲۵۲ یدلوا

 .اغانیسحینکی یسیجهمیابموص ( یدنفارمع ظفاح ) رد(اشاب مواظم)یدامادو
 یدلدنانفد هوبشوط هلئاتافو هد ۱۲۹۰ بولواندنرلزبم ماهساو ندنناقلعت

 ردشلوایشابیجوبت هرکص بولوایمادخک یلتفح دنول (  افارمع ) - ٠
 ردشلوا یشابیجوف بولوا یسهدو و نامارف ) هدازشواچ ۰ اغا بح رمع (

 ًابقاعتم ییرد رانو یدشلوا یشابیبوپفو یلستم هسورن ( انارمعیجاح )

 كرانوب یخد رلاغا( رمع ) رکیدینایعاینمڈ ( رمع ) ینایعاسوغرب رای دلواتوف
 جوراب ندهصاع رالک ( افا یربص رم جالا ) ردرلیشاب یحوبق یرصاعم
 . هدنسپدب كنلوالایر ۱۲۰۵ یدلوا یاب یجوپق هد.بو یساف یر ماش
 (هدازيح ۰ یدنفارمع ) -۰ یداشیورد ددشلدانفد هرادکسا هلناتافو

 ردشلواتوفهدندردكنمحر ۱۲۵۶ بواوآیسالنهجرن ۰ سردم ردیااسیئتم

 دلالزع ءرکص یدلوایسادفتک دناسرت ضفتاب هدهناسرت ( كیرعع)
 ( كيلیعاسا ( یودح ردنوفدبم هدنادسم قوا یدلیا تافو هد ٥

 هد ۲4۸ ضفتلاب هددناسرت ردیلهسور ( اشار ) یدلباتافو هد ۹

 ییار یدلوانوناه ةنادوبق هد ۱۲۰۵ و یغوبشاب هنوط هرکص تواواه ورطپ

 ردیمودم ك.هّلادبع لرهشقا (یدنفارمع ) -- ۰ ردشلباتافو هرکصهنس

 نوباه نیبامو یلیک و سرد قتبم هنلاکو لضف بولوا ماعسرد ۰ سرد
 نواه ناشنصوصخ هنکل رکیسیضاق لیامور هناذل ًامارتحا یدلوا یسهحاوخ

 تمدخ كننارضح ناخ زیزعلاد,عو دیحادبع ناطاسو ینلدسا فیطلت هلا



 بس ۵66 بس

 هدئسهسع كناضهر ۱۲ ۲ ۶۱۸ بوا وا ماعسرد ی سردم ( یدتفایص والخ رج

 دچا دیس ) یدنفارعالا ( تب « یدلدانفد هددجا هحهرق یدلواتوف

 ندناکحاوخ ضفتااب ردیمودنم كناغا نایع یحاح یمادخنک رلیحوبق كناشام
 قردلوایمادنک ویق كناشاب لع ظعاردص یدلوا ندنرلادٌضگ وبق ارزوو
 قرتلوا یسادک وبقهن یدناوآ قالطا هدنب هلا دیش هدننابمش ۷

 .( كەتلادبع ) یمودخم ردشادنا نفد هنناپ یردن هلا لاحګ را هدننا مر ۰۱

 یودع ككبهتلادبعوب ردشلوا توف هد ۷ کیا ندنسافلح تاشرشت

 كناذوبولوا ( كدیع ) هدمود خر ردکب فطاع ندشنازوهه تاش رشت

 ۰ ید اند رلهدا ز ناطاسهطاص یسهلیلح رداشام ظا نسح هلکب یتسحیمو دع

 ۱۲۳۷یدلوا فرصتم هشولواوناریمریم ضفتلب ( نرو ۰ اشارع)

 هدنلوالامسر ۱۲۵۰ و یسیلاو های ترازو هم راب هدنشب كن رخالاعمر

 (اشاد نیسح ) یمودخ ردشلوا توف هد ۱۲:۲ یداوا یسبلاو كينالس
 ۱ یدا شلر و قلناربمریم هدنرخالایذاج ۱۷۲۳۷ ۸۵

 ندناکحاوح هدمبو یاک ناودورادرهم هارزو ( یدنفاقئافرع )

 ۰ ردیعاشیداءاتافو هد ۱۲2۵ یدلوایرارتفد ثلا قشو یتاک هایس بولوا

 یودرا نکیا یرادحلس اشابیلع ییئلدهم (  ناولم نویلم ۰ اشابرع )

 هلن راز هد ۱۲4۳ یدلوا ناریمریم هدنلوالامسر ۱۲۳۰ ب ودناایفلا دن وباه

 ددفوص هدعب ویسیلاوكبئالس هرکص بولوایرظان تادنردو یسبلاو هلاحرت
 ندنسامهشش هدادما هههراو یدنلورضاح هدنسه رام ۳ یدلوارومأم

 ۱۲۵ بودکدهنطا هدعبو یدادایین هیلوبیلکهلعفر ترازو هد ۲۵۶ یشای

 ۳ ۳ یدل وا توف هد

 هراوهد ۲2۱ یدلوانا ربمربمضشتلاب و یئابیجومق ( اغا فشاکرمع )

 ینرصتم هکنو یظفاع هفوص هد ۲۶۳ و یسلاو هلاحرت هد ۲4۲ یلظفاع

 هداروا یدلوا یظفاع رعلادس هرزوا كتا تماقا هدنغاط روفکت هرکصو

 ۰ یدلی| تافو
 ۱۲۷ بولوا ندنسافاخ ی وتکم ( هدازهحاوخ ۰ یدنفارمع )

 رهاطرمع ) - ۰ یدلیالاحرا هدعب یدلوایسحهرک دن هعلقكحوک هدنلاوش

 بولوایداماد كناشاب نطصم ینیماندسوینکی كناشادجا دشروخ ( كب



 ۱ منت 66 راپ هتس

 هدعقلایذ ۱۹٩۹ و رصم هد ۱۹۸ و ربمزا هد ۱۹۱ سردمهد۱ ۱۲ یدلیاد] و

 هد۲ ۰۹و یسهاپیوطاناهد ۲۰ ویسیضاقلویئاتساهد ۱۲۰۵ ویمالنمهکمهدنس

 ۳۱ 6و یرکسیطاق لیامور هد۲۱۲یسهناپلیامورهد ۲۱۰ ویرکسیضاقیلوطاا
 . یدنلوا لزع هدندرد كنمر ۲۱۸ یدلوا مالسالاش هدنزکسنوا كن رفص

 یدلدنالزع نوکیسنربا بولوامالسالارعش ابا هدنسید كنلوالایذاج ۲

 كنبرخالایذاج ۲۲۷ یدلوا مالسالامش 1" هدنسیکیایرکی كننابعش ۵
 . ردنوفدمهدنسهداج ملسناطاس یدایالاح راقرهلوا هتسخ زور دنح هدنسهرغ

 عماج هللاهدندعتارحءدنشوتوب یحقلتوا هدحناف یدباتورثلها ۰ لاک + لا

 كلبا ضيوف هناها یصانم یدلوا ريخ منام یتسخ ویدداب تسهنکت رلکب زواو

 ۰ یدیامهدنا نوع قیرطلها ندندایتعا
 رلکبو یلاو هداروا هربفو نینس بولوا ندنرلساد رازح ( اشاپرع )

 . یدلیاتافو هد ۱۲۳۲ یدلوایب

 لبخ هلیناوئع رادقوجشاب ضفتلاب هدنواه نوردا ( اغارع دیس )
 یحم كنغاحوا یربمکی یدلاق مرت و یعرم هلنلوا هدنوناه رظن نامز
 "ةاعف هدنرفص ۱۲۳۳ یدلوا ضراعم هلا اغا ىلع یدیرک یشاب ربرب هلغلوا

 رهاط رادرتفد بولوا ( ك دوج ) یثاب یجوبق ییودخم ردثا تافو
 هنيرد ناق هدنسهلکسا مرح هللاتافو هدنرفص ۱۲۰۵ ردشلواداماد هبیدنفا

 بواوایحناتسب ( هدازلفط ۰ اغارع دسلاجاطا ) --۰ یدلواقفر را

 یدلوا یشاب یحاتسب هدنزکس كنس هرخالایذاج ۱۳۲۲۳ و کصاخ ضیفتلاب

 . یدادمالزع هدهامحاقرب یدنلوابصن رارکت هدنمرحم ۱۲۲۵ هلال زع هدندمزا

 ( اغا رع ) ردنوفدم هدرادکسا یدلواتوف هدنزوقط یمرکی كن رنص ۰

 (یدنفارعد,ساا) یدلواتوفهدعب یدلوایوققاشاب هد ۷ نکیاییایعا نفم

 یدلوا توف هدنسیدنوا كنناضمر ۱۲۳۰ بولوا نال اص رقاچو روئملبس

 لزملادعب بول وا یشاب یه ردیشک رج (افارع ) ردنوفدم هدننوص شک
 ۰ یدنلوانفد هنفل را سم اشا یساق بودناتافو هد ۴

 هدراننکتسم یدلیا تافو هد ۱۳۳۵ بولوا سردم (  یدنفا رع )

 نیطاطط | شو یسهحاوج ن واه نوردا ردزال ( یدنفاصورع ) رد وفدم

 ردنوف دم هدرادکسا یدلوا ت وف هدنشب نوا كنبحر ۱۲۰ یا
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 ۲۰۳ یدلدما لزع هدندمژا بولوا یسیضاق هش وراد هد ۱۱۹۸ یدڵوا ا

 هد۲۱۸ هدعب یدلا ییرل هان لوساتسا هدنلوالاعمر ٩۲۰و Aa دنس هس |یذ

 یردهدنارسقا یداواتوف هدنسهج|یذ ۱۲۱۸ بول وای رکسعبضاق یلوطانا
 ردشلوا توف هد ۱۲۸۶ ( كب دشار رکبوا ) ودع یدلدنا نفد هنيتکم

 ۱۲۹۳یدلوا یسالنم بلح . سردم (هداز لص ۰ یدنفارم ) = ۰

 یند ( یدنفا رمع ) ییهحلکاق هداز زوغوا طاطخ یداوا توف هدنلوالاعسر

 ۰ ردٌشلدا نفدهنغل را ناب ع اشاب مساق هلا تافو هدنسیدنوا كنناطمر ۲۳

 ۱۲۲۳ یدلوا یرادهسک سور بوشش ندلف . ( یدنفا ین رمغ)
 ( یدففارمع ) ردنوفدم هدیوبا یدلوا توف هدنحوا یرکی كناوالاعیر

 هدقاربوط لزقیدلوا توف ۱۲۲۳ بولوا یسهفیلخ شاب رانویلافندناکحاوخ
 ۰ ردراو یسعشح ر یدلدا نفد

 ۱۲۱۹ یدلوا ادتک هماشا قح بولوا یناعا هبلف ( ىلج اشا رمع )
 بولوا یسلاو یلوطانا هدعب یدلوا یسلاو ییا مور هلترازو هدنسهدهقلایذ

 تءاقا هدرپمزا بولیدا عفر ینراژوهلیبنح یاح ءوس ضعب «دنلاوش ۷

 نوک یار یداوا یظفاحم هل لر هد ااق ای زاز وقباسلا یناک هد ۲۲۲ یدلر دتا 7

 رخاوا بوليرو قلشاب یحوبقه(اغادجفراع)ندنسابرقا یدلیاتافو ء لک

 | . ردشمشب هی ناخ دو ناطلس
 بولوایسادنک ناطلساساهد ۱۲۲۲ ردردارافا سو (  اغارمع )
 شبح نالوا یثاب یجوبقو روشلس یمودع یدلوا توف هدنرفص ۳
 یداوا توف هدنسید كنرخالا عير ۱۲۲۰ ( ك یلح نیما دمج )

 ندزودص هدرکیدو ) كب یسوم ) یودخ ردنوفدم هدنفلرارح یلعوا كب
 ۰ رد ( كب قيفوت )

 ۱۲۲۳ تولوا ضفم ندواه نوردنا و یرکا ها رمع])

 لاسراهسیربق هلالاصفت |هدنلاوشهنسوابولوا یرایرهش رادفوح هدنل و الایذاچ

 ۰ یدلوا توف هداروا بولپدا
 هلازع هدندسزا یدلوایثاب ینانکس هد ۱۳۲۵ رده (افارع)

 . یداواتوف هدعب

 هد۱۱2۰ ندنیلص كندنفانسح ( هدازیناع ۰ یدنفایصولخرم )
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 3 ی ور لوا 2 هد ۱۲۰ ۲ یدلوا ندناکحاوخ ضمقتاب و ود
 یسدع رک یدلدیا نفدهدجا هحهرق یدلوا توف هدنحوآنوا كنم مع ۷۱

 (اغا رع ) -- ۰ ردشلوا توف هدنحرا ۱۲۵۰ (ماخهفظن)یحاح

 لزملادمب بولوا یثاب نایکس هرکصو یشلوا رضحبوشیت ندیرکی ردیلفو
 ` ( یدشنا رمع ظفاح ) یدلوا توف هدنلوالایذاج ۱۲۱۳ نکیا هدرادکسا

 نفد هدجا هحمرفهلا توف هدنسهدعقلا "یذ ۱۲۱۳ قرهلوا یلوزعم کصاخ

 ردسادختک قباس یغاحوا رادمطس ( هداز نابعش یجاح « اغا رمع ) یبلدا

 ۰ یدلوا توف ەدەئسود

 بولوا یولوم هدهښنوق ردنلرهشیکی (هدد تحاس رم )

 هنرداهدعب یدلوا یضش یسناحولوم رهشیکی هنرن ( یدنفا نسح ) یردب
 ینا ولوم اشا مساق ءرکصو یسهناولوم هطلغ هرکصو یش و

 2 دعب :یدلوا ز ۳۳ و هب اشا : مساق هد ۲۰۲و + رداهد ۲۰۱ یدلوا ی

E۱ دعا تافو هد ۱۲۱۶ نکا  

 0 ثدح هددناحوط « سردم ردبلتورخ ( یدنفا دعس رمع )

 یداثدحم .سضردنوفدمهداشاب ردح یدلوا توفهدنشبنواكان:حر ۹

  هرادکتسا هلتوف هد ۱۲۱۹ نکیا شردم یدنفا ( تزع دج ) سردم یودخع

 . بولور یش هیفوصایا یند ( یدنفا نیمادجم ) یلغوا رکید یدنلوا نفد

 ید( یدنفادیعس رمع ) یمودع كنو ردشلوا توف هدننوا كنبحر ۵

 0 اعد هدنسهطوا ضرع بولوا هفوصایاو دچا ناطاس

 e ۰ ید ربپرب قوطنو اعیذ یدلوا توف هدنمرحم
 یا شاوخ ۷ شفا ندناموا یکی ( اشا ربع )

 یدلوا یظفاع شییع ییاربمرتم ةمراب هد ۱۲۱۶ هللژع هد ۱۳۰۹ تولوا

 رد( یدنفا هللادبع)قبسا "یحزاب یداماد ردشلوا توفءهرکصندنلاس ۵۵

 یجنرب كنرفص ۱۲۱۷ بولوا یشابرادهنزخ ( ینوتز.افا رمع)
 ۰ ردنوفدم هدنسهرد دجادس یدلوا توف یئوک

 هلقلناربمرم هد ۲ ۱۸بول وآیسشابلد كناشاب ناْمع یجروک (اشاب رمع)

 :یداواتوف قردنلوابیدأت ییالوطندنلاحژس هدمب یدلوا یفرصتم هرصیت
 حر ۰ سردم ردیمودع كناشاب رک ییهمالع ( كن تزع رمع )
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 نفدهشاپ هلوفهد ۱۲۰۲( یدنفانیدلالاج هتلادبع ) سردملغواردشارتسوک

 (معدنفادجاظفاح ) یرادرهم رد (یدنفاندلا لالح ) یودخشرکید یدادا
 رنواهک ردشلوا توف هدنسید نواكنناعش ۱۲6 بواوا نک اسهدنکی رلکب

 ردکب لیعام"ا یجاج یربدم تالولغ یر ردراویدالوا

 هطلعو یعاعسرد هفوصایا ۰ سردم رد راصحهرق ( یدنفارع )

 ردح یدلوا توف هدنزوقطنواكنل والایذاج ۱۳۲۰۰ یدایسهحاوخ یارس

 كنلاوش ۱۲۰۲ بولوا ندناضق (هداز یحقارنم .یدننارع ) ردن وفدمهداشاب

 سردم ( یدنفا رع یحاح ) ردنوفدم هدنسوبق هنردا یدلوا توف هدنشب

 دیسلا)-۰ ردشلسا نفد هاشاب ینطصم هحوق هللالاحشرا هد ۱۲۰٩ بولوا

 رع) یدلوا یسالنم مورضرا هد ۱۲۰۱ سردم ( هدازیفم« یدنفا رع

 یمالنم رصم هدنرخالا یذاج ۲۰۱ یسالنبلح* سردم ( یدنفا فاشک

 یسالنم ھه رود هدننابمش ۱۱۹4 سردم * یماما یثاب نابکس ( یدنفا رع )

 .عسر ۲۰۳ یسالنم الکسا سردم بواوا یربسا ) یدنفا رم ) یدلوا

 جالا) رایدل وا ت وفهد ناخ ملسلثا وا مهلا یوم یدلوا یمالنم هسورب هدنلوالا

 هدنب رقهیتامص یدلیا تافو هد ۱۲۰۹ بولواسردم ردیل رکپراید (یدنفا رمع
 بولوا اعا کصاخ بوش ندنغاجوا یجناتسب (  اغا رمع ) ۰ ردنوفدم
 ۰ ردشاوا توف هدعب یدلوا یسشاب یحناتس هنردا هدنلاو ۰

 ۱۲۰۳ هلنلوا ندنتورث بایراوفارشا كناروا ردلهنطا ( اشا رع)

 یدلیا تافو نک رولک هدلوب "ال وزعم هد۱ ۲۰۷ تولوا ی ا هد

 ۰ رد ) امان هللادبع ) ییودخم

 بوشش ندبلاع باب ( هداژ یشاب یحهوهف ۰ یدنفا بحاص رع )

 لک ولوار ؟ دز هد ۷۲ یتاک نیت یا ۱ ۱۹۹بولوایرادهسیک یشابشواح

 هدنشپ كنرفص ۱۲۰۹ لزعلادعب یدلوا یییما هرهاع هناسر هدنناعش ۳

 ۰ رد( كب هّللارو) ندرودص یودح ردنوفدم هدرادکسا یدلیا تافو

 رلکب شعیهدنح را ۱۱۹6 ردندننادناخ ( هدازردقلاوذء اشا رع )

 د.هشبولیروا ندنفرط رلقراس نک ر دک هنلوسدق هد ۲۱۰ بواوا یسکب

 ۰ ردشوا

 كکب ینطصمندناتافو هد ۱۱۹۰ بولوا هدازاشاب دجایراص(مرق ۰ كىرمع)
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 بولوایسهفیلخیغاحوا ءایس ( یدنفا .عماا )یدلواتوفهدنلئاوا لراناخ

 ( اقا رع) --۰ ردنوفدم هداشا یطصم هحوق یدلوا توف هد ۹

 لاصفا هذ والایذاج ۱۱۹۱ بولوا یشابیحناتسب بوش ندنغاج وا یحناتسب

 ۱ ۰ یدلیا لاحرا هدعبو
 ۱ یو ینالتم ادا هد ۱۱۹۵ ردم ردیلربسا ( یدنفا رع )

 ™* ۱۹۵ یدلوایمالنمدءفوص ۰ سردم ) یدنفارع جاا ( یدلوا توف هدعب

 ( یدنفا رع ) یدلدانفد هوش وط بودبا تافو هدنشبنوا ثانسهدعقلایذ

 نیرصتم ردنوفدم هده داع یدلواتوفهد ۱۱۹+ بولوا سردم ردیلهرصو

 ٠ ردرلشلوا ماهسرد هدرلنال وا زاندنسودنک بولوا ندالع

 هد ۱۱۹۰ ردمودم كناشاب نايس ( هداز ناوشر ۰ اشا رع )

 ۰یدلیا لاحت راهدلواناخ دج ادع ناطلس رخاوا یدنلوا فبطلت هلقلناربمربم
 ردیم ودع كس دنفآ فطاع رادرتفد ) هداز فطاع ۰ یدنفا دحو رع (

 هعلق كح وک هلکاناکج-اوخ هد ۱۱۵۳ ندلق لیصحلاب یدلیا دلوت هد ۹

 هرکص ندنلنع بولوا یرظان هناحش وط هدنلاوش ۵٩ یدلوا یسحهرک دن

 یتاکءایس هد ۱۷۵ یحافوقوم هدنلاوش ۱۱۷۲ یدلاق لوزعم نامز قوحرب

 یوطاا هد ۱۸۰ یتیماان هناعجارسهد ۱۷۹ ینیما هناسرت هدنسهحایذ ۷٩
 بواوالوا قشرادرتفد هدنرخ الایداج یئاشواچ هدد رقص ۱۸۲ ی.یحهساح

 : ىسشابشواحباک رەد ۱۸۷ یرادرتفد باکر هد ۱۸۳ یدلیا افعسا هدلاوش

 لواقش رادرتفد هدنتدوع نواه یودرا ءرکص یسادل باک ر هد ۸

 .مسد ۱٩۲ یدلوا باتکلا سی رهدنرخالا یذاج ۱۹۰۰ یحناثن هدنرفص ٩

 ٩٩1 یحاشن هد ٩۵ ییسما هناسرهدنلاوش ٩۳ بوللوا لزع هدنربنوا كنلوالا

 لوعهدنستلا نوا کناضمرهنسوابولوا لاعردص یادفتک هدنربنوا كنرفص
 ردنوفدمهداشا ردبحیدلباتاف و ی وک یعج وا نوا كل و الایذاج ۱۱۹۷ یدلدا

 هرق » هدهرص یتیداص ییهتسارک سانحاهدننناماهناسرتبولوا ربثم هر ژوهرق

 رومأم هریهطت نیز راک طالبهلفوقوهنوعم هدواو شقاب هشزو بود « ریغص

 یدا ظفاح ینلم رثک ۱ كئودلخ نا ةمدقمیداكلام هقطن برض ردشلبا

 ناسالا قیلط و بیسم رعو بنتحم ند هد دهو هبطءیاطعا یدامقتسهو قداصتیاف

 مودقم هللاهزرحو لابقا هتخاسهداسرلاةشدح ردشمالوارادهکل الصا ىدا



 زا یوم
> 

 تب 08: — 3

 ردشلواتوفنوكى بش! یکبیدرو ناسحاترازوثبت را وه ۱ ۳۹

 جورطادءبیداوایناکرسبولواضشندنوباه نوردنآا ( یدنفارع )
 هدنمر ۱۱۸ و ماش هدنلاوش ۱۸۰ یالنم سدق هدنمرخ ۱۱۷۲ سردم

 سردم رد داقوت (یدنفارع) یدلواتوف هداروا یدلوا یسالتم هرونمندم

AR۰ یدلوا توف یه یدلوا یسالثم رادکشا هد ۱  

 ۱۱۸7 یدلوا یلسشهیهانوک بولوایشاب یجوبق ( لد ٠ اشا رع )
 هدنرخ ایذاج ۱۸۷ یدلوا یسلاو یلوطاا ترازو ةسراپ برشا

 صالخ هد ۱۱۸۸ بولوا راسا هدرح هدننابعش هنسوا بولوا رومأم هودرا

 ۰ ردشملوا توف هدلاحوا هلعفر ینرازو هد ۱۱۹۰ بولوا

 مدآ رب شتا نیم بک هدنرافرط اکع و ادیص ( رهاط رع)
 بولغم هکب دم بهذلاوبا ردشلدا هحوتینلظفاحم اکع هد ۱۱۸۷ تولوا

 . نسحب یلریازج یدلکح هناکع هدوب هدننافو كيهذلاوبا یدنا املا بولوا
 یرالغوا ردشلدنا تسایسو تسد رده ادیعس یردارب بولیردنوک هنیرزوا اشا

 اشا یسیجنرب بولیروتک هتداعسرد رلکب لماکو لضاف و ناشع دلبلایش

 ۰ ردیدنفا صااخ تفسوب هدر ندندافحا رایدلوا عاش راک هرکصو

 دادغپ هلترازو هد ۱۱۷۷ بولوا یساد- ےک اشا نايس (اشا رع )

 نکردیکو شلوا یسیلاورکیراید نداروا هد ۰ یدلوا یسیلاو ءرصبو
 یدالدا نفد هدجا هحهرق ردشلوا توف ام هلعارق نیو بوشود ندنا

 ید عیش ریل
 یشاب یجوبق ردیمودع كناشا دجا ( هداز یوج ۰ ر

 هدا ۱۹۰ لزعلادعب یدلواقرصتم شعم هذننابعش ۱۱۸۳ بولوا ناریمریمو

 . یدلوا توف هدرلاروا بولوا رومأم هدادغب نکیا نکاس هدهقز

 یسیلک ردمودم كندنفا يح نیدلارخف . ( النمقا ۰ یدنفا رع )
 هدنسهکنالنمداع هللاتافو هد۱۱۹۱ بول وا ندنسافلخ یدنشقن یک رس ىلع جش

 روند (النمقا) هکردراو ) هددرع ( هدرب ردشلدنا نفد نقد هشاپ یردب

 زی جالا )=. یدا درع شیورد ردنوفدم هدنسهناخ ولوم هطاع

 دیخادعناطلس رضعیدلوادعاقتمهرکص بولوا یسهفیلخشاب رلنویلاف( یدنفا

۱ ۳۸ 



 فود هر

 ۱ زا لیذ هنارزولا هّشدح یدا رداق همالک ٌهراداو یعا# 2 شم یس

 . ریش ار رحاوا یدکح هنسودنک یمودخم

 هد ۱۱۵۹ بولوایسحاج اشاب حارح ( هداز یاج. یدنفا رع )
 هلا ماود هنلق یتاک ادخک رد مودع هادجا نب افا لعاسا ندا تافو

 7 ییا رهش هدشوالا یذاج ۷ و یتاک دک هءفد کیا هد ۲۳

 هدنرخالایذاج ۸۱ و 1 ی E ۱۷۸یدلوا یتاک یر

 . هنسوا یدلدبا لزع هلففلهتسخ هدنلاوش ۱۱۸۲ یدلوا یسادخنک مظعاردص

 هدنف رم و راه یدلدنا نفدهشاتسرق اشا ىلع قع طا لاح را هدن رحا

 ۱۱۷6 ( اغا دم یجاح ) ا الا و نافتم هدروما لحار

 ندلاحرو (یدنفا نیماهداز ادگ رع )یرلمودخم ردنوفدم هدنناي یدلواتوف
 ۰ رد(یدنفا نیمادلع ظفاح) هداز یماج

J:ناصبلیاهد 2 اسیلک قرق هد ۱۱۵۷ناریمریم رددووانرا  (اشایرع  

 ماش رد رم کب ( انار ) یدلوا توف تواوا و اکب هردوقشا تیاهنو

 یاد لوق هلیسهرص یدلربویسهاد یثابیجانروط بولوا لوزعم ندنفلاغا
 .یذ۱۷۷ یدلوا یساغا یرعکی 3 ییرکی كننرخالاعمر ۱۱۷۰ یدلوا

 هد رفضه ۰ بول وا یساعا یر د رارکتهد ۱۱۷۹ یدنل وال نع هدنسهعا

 ۰ ردشوا توف هداروا بوایردنوک ه هقوتع د بولیدنا لنزع

 یماج هدازهش بولوا ندنرالعم نوباه یارس «ماعسرد ( یدنفارع )

 ردنوفدم هدنفلرازع رلاعا قا هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۱۸۱ یدا یشعاو
 ۱۱۸۵ یدلوا سردم بولوا یداماد اغا راجم ردسودحم ىلع ( یدنفارع )

 ندلارختهدازفرشا ردیلهلموق (یدنفا رع )یدلواتوف هدنشبیمرکی كنلاوش

 توف اف هد ۱۱۸۳ بولوا یش هبفرشا «دهسور یدلآ تبانا نددنفا
 یسادخل كناشاب دجم جاحلا یسیلاو هتسوب ( یدنفا رع) س ۰ یدلوا

 رع ) -۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۱۸۵ بولوا ندناکحاوخو

 :یدلواتوف هدرلهنسو بول زا یحزا شاب هد ۱۱۸۲و یتاک نادز ( یدننا

  ةراب هد ۱۱۸۵ بولوا ییاقمعاق هدحو یثاب جویق (اشا رع)

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۱۸7 یدلوا یاقماتیلاو هدح یناریمریم

 هد وباهیودرا یدا مدآ راسبیذ تول وا یثاب باصق ) اشا رع (



eتا وا س  
 ینالمرادکسا هد ۱۱:۹ سرد ردسامرکقا ( یدنفا رج ) ى

 یمالنم هن ردا E رمزا هدعب یبما یوتف ۰« سردم ( یدنفارع ( یدلوا

 دنردا هد ۱۱4۶ یسالنم كسالس « سردم رددرک ( یدنفاررع ( یدا وا

 ( یدنفارع ) ٠= ردشلو توفیرعوط ەن راخ راب ۱۱9۰ زانو تولوا تا 8

 بوایربو كلاکحاوخ بواوا یسیدنفا ناود كاشاب لیعافا مظعا ردص

 ( هدازدحاوخ «یدنفارع ) - «یدلواتوفهدعب یدلوا یافوقوم هد ۱2۸

 ەد ۱۱6 یسالنهرونمهشدم «یسالنسكالس«سردمردسمودنحم كسدنفانامع "

 یو. كنو یدلواتوف هدمب «للالزع هد ۱۱۵ تولوا یسبضاق لومناتسا

 توف هداروا بواوا یسالثم رهشیکی هد ۱۱:۵ سرد» ( یدنفادجم دیمس )
 توف هد ۱۱۳۵ رد فودع كن يلع للنازق ) یدنفارع ) قف 2 یذلوا

 ۰ ۰ ىدا ندنطاطخ#رهم یدلوا

 یرظان یسهناتورابثالس هد ۱۱۳۷ یشاب یجوبق (اغا رع حالا )

 ردنوفدم هدنسوبق یرواسیدلواتون ینوک یهجواكنناضمر ۱۱۷۰ یدلوا
 تافو هد ۱۱۹۵ بولا ترهش هد هداز یثاب یجوف (اغا دم ) ییودخع

 ۰ یدلدا ن هرقد هاب هلا

Jبولوا فرصت یرځ وا ب واوا ناریمریم 1 ردیلهیئوق ۰ اشاب رع  

 ۰ یدلدا نفدءهدجا هحءرق هلئوف ER هد ۲

 بواوا یردار یدنفا ناقینیما اوتفردعرق (دوس ۰ یدنفا رع )
 (یدنفا یدشر نطصم ) یغوایدتا تافو هد ۱ ۱۷۱ نکلا یسردم هیناعلس

 نفد هدنحراخروس یدلوا توانو هد ۱۱۷۳ تولوا عاشو سردم

 رصم هد ۱۱۷۵ رادکسا ۰ سردم ( یدنفارع ) یدا اعو لضاف رلیدنل وا

 .:یدایا لاخ را هدعمب تولوا یسالتم

 نوردنا نک اس هدنرقینیمارهش (  هدازروالد ۰ یدنفا دیحو رع )

 یجناش رشت بولو ضف ندهاخرتد ردیمودع كنافا روالد جرح ندنوناع

 هد ۱۱۸۲ یسیحلاقم هدام هد ٩ یسحهرک دن هبلام هد ۳ یداوا

 تدم رب هدءب یدلوا یحهیساش شاب هدعب یک هایس هرک ییا هد ۱۰۸ و

 یشادقرا لق اهاب بغار هدنلاوش ۱۷۲ بواوا یوم هلیسوزرا و

 ید)وا و ۷ a رق یدلیا بصن ںاتکلاسیر ةياعر هقوقح هلخلوا



E س 

مدأتد۱ ۱۳۹ یدل وا قرصتم موروح هد
 رد اب نامع)یمو ودع ردٌشلواتوف ا

 یدلنادلوت هداوماتسا ۱۰۹۹ ردیمودحم كندنفاناهع ( یدنفارع )

 یدلوا اطا سیر هدنرفص ۱۱۲۷ یدلوایببط نواه یارس لیصحلاب یط
 ۱۳۱ یدلوا یاب یلوطانا هد ۱۱۳۰ و لوتناتسا هدنرخالامیر ۸

 ۱و دلار بولیدال وه فتت بولوا لوطالا رد هدنرخالایذاج
 هدنرخالایذاج ۱۱۳۰ یدلوا لیامورردصهدنرخالایذاج ۱۳۵ یدلوایسهاب
 هبطنف اصوصخو مولع عاونا ردنوفدم هدیناروک النم یدلواتوف هدنسهرغ

 ۱ ( یدنفام ھارا ) یودخیدای هناخملعمو لیسوبتکمو هسردمرب تولواانشا

 ۰ a منم تولوا یتهات هکم هد ۱۱۱ یسالنم هسور ۰ هطلع

 ۱۱۰۷ بولوا یسادنتک هناسرت فلا نوار < ( لود اشاب رع )

 ٠ یسکب رلکب سنو اناا هد ۱۱۱۱ و الوا هد ۱۱۰۹ و یسکبرلکپ ربازج هد
 هد ۱۱۳۸ لزهلادعبو لیونابا هدننامش ۱۱۳۷ یدلوادعاقتم لزعلادعب یدلوا

 ا ( :کعدجا ۱ یودخ ردشلواتوف هد ۱۱۳۹ تولوا فرصت یسرق
 @ ۰ یدلواتوف هرکص ندنخم زات ۱۱۷ تولوا ندنسارما

 وااو یشابیجوق ردیمودع اشا دجا رادرتفد ( اشا رع (

 هدعب هلا لزع هد ۱۱۰ یسلاوهنطا هدنلوالایذاج ۱۱۳۸ هلیسهاب یی رلکب

 اسیلک قرق هد ۱۱۲۸ بولوا ناربمریمو یشابیجوبق ( اش رع ) ردشلوا توف

 ۱۱:۰ تولوا فرصتم قرش راصحهرق هد ۱۱۳۷ لزعلادعب بولوا یفرصتم
 . ردشفلوب هدننابرام نارا قردلوا یسیلاوهنط) هلیفلظفاحم ناجنزو درحور هد

 ۱۱:۰ و توا بواوا ناربمربم ضشتلاب و درک" 1 شات رع )

 ۰ یدلواقرصتم سي اک ءدنلوالا یذاج
 رهشقا بولوا ناریمریم ردیلعوا كىاشاب نسح قاقوط ) اشات رع (

 ۱ . یدلواقرصتم
 بوشیت ندیرهگب ردلغواكناشا رکبوا (  هدازیویرخ ۰ اشایرع )

 یترصتم هکت هد ۱۱۳۸ هدعب بولواناریریم هدنرحناربا هلقلبشاب یجانروط
 هدنرخالایذاج ۱۱۹: و روز رهشهدعب و شع هدنناضمر ۱٣١۹ هدعب بولوا

 دین یقه یار یو ار
 هد ۱۱6۲ یداوا سردم بولوا ییزالم هدازشواچ ( یدننا رع )



— eq — ET 
 قرصم كسلاح نارمرم هنر دد. ۱۱۰۸ ردلهساما د

 یرصتمیرهشربق ضشتلاب ( اغا رع ں رع ) یدلوا یسلاو لصوم هد ۱۱۱ و

 ۰ ردرلشلوا توف هدعب بولوا یسکی رلکب باح هد ۱۱۱ بولوا

 هزکبص یداوا یرادرتفد ندر نوش ندەلام 2 ۱
 یدلاف هداروا هربفو نیس ثوا وا قوصم هتد 144 یدلرو یقلناریمزیم

 هل رازوءد ۱۱۱۰ بولوا یک رک و ۱۱۰۸ یطظفاخشب هد ۶

 . ردلیا تافو هداروا بولوا یسیلاو.مورضرا هد ۱۱۱۱ و یسلاو یلوطانا
 راید ؛سردم ردیمودخت كندنفا هزج یلەنردا . ( مت .یدنفا رع )

 ۱۱۱۷ بوکح هجرادنس بونارغوا هد هبیلق تلع بواوا یسالنم اسیتفم ۰ کب

 بوشش:ندیلاع باب ( یدنفا رع ) - ۰ یدلوا توف هدنسلوالا یذاج

 . بیدأتیالوط ندنلاحّوس هدنسهدعقلایذ ۱۱۲۳ یدلوا یی وتکم ترادص

 ۱ ۰ ردشوا توفقرد:اوا

 هد ۷ یدلیادل ون هد۱ ۰0 ندنیلصكندنفا یسع 23 (یدنفارع)

 یرکیكنلاوش ۱۱۲6 یدلوایظعاو بوبا بوشیلاجقرهلاق می هدننافویرد

 ۰ ردشلیا تافو هدنح وا

 نیدق ءرادکسا ۰ سردم ردسودخ كندنفا د  (ابقب ید ۱
 نیس و مسج یداواتوف هدنسید یم رکا كنا ید ۱۱۲۷ یدلو|یسالنم

 بواوا سردم ردمودع كاج رلادع یحاح یهسور ( ىدا رغ ) یدا

 یسهجاوخ كنناشاب نان ( یدنفارع ) یدلوا توف هدنلوالایذاج ۹
 ( یدنفا رع ) یدلوا توف هدنسهدمقایذ ۱۱۳۳ یدشلوا سردم بولوا

 ۱۱۳۰یدلوا یعشیسهناحشولوم بحاص راصحهرق ردمودم كندنفا ناف

 بولوا سردم ینیمهنلع بولک ندقرشراید (یدنفارع) یدلواتوف هدننابمش

 ۱ ۰ یداوا توف هدندرد كنلوالامسر ۸

 بول وا ناربم ريم ضیفلاب ردبلهنسوب ) هداژ شمروط :اشاب رب (

 ۰ یدلوا توف هرکصو لصفتم هدعب بولو'یسلاو نوژرط هدنمرع ۵

 ضیفالاب ردیمود ع كناشاب للخ ( هداز ناوشر ۰ اشا رع دیس )

 لاتصشا هدندمزا یدلوا قرصتم موروج و ناریمریم هدنل والا یذاج ٥

 ۱۱۳۵و ناریمریم ضفتلاب هدو (هدا زولامام ۰ اشا رع ) یدتسا لاح را هدعرو



 را
 ۳ ۰ یدلیا تافو هدنلوالایذاج ۱۱۰۱ یدلوا

 یرایرهش رادحس ضفتااب ندنواه نوردنا ( زوک وا ۰ اشا رع )

 یجشکیاكنئامش ۱۰۷۲۷ بولوا یسیلاو رصم هلترازو هدننابمش ۱۰۷: ردشلوا
  هدنناضمر۸۸وناوهد۸۱ومورضراهد۸۳ رکب رايد هدننابعش ۷۹یدناو لزءینوک

 ٩هوهورضرارارکت هد۳٩ یدلدنالزع هدناوالایذاج٩ ۲بولوا یسلاودادفر

 دادن ۵ هدنشهتمشایذ ٩۸ لزعلادمب تولوا یسلاو دادن بنات هدلاوش
 ًناهدنلوالاعمر ۱۱۰۱ دادفپ ًاعبار هدناوالاعیر ۱۱۰۰ رکبراید امنا ۹

 هدنساضقول الا نکیا ردیکه مورض را ندناویدل ویسلاو مورضرا اد۱ ۱۰۲ ناو

 مظعا ماما هددادفب یدا ردم «لقاع .دیشر بول واندا رزوملعا یدلبا تاذو

 شهاب هسردم بودا ریمت ًادیدحت ینیرلهعلقو ینیدقرم فسوب ماماو یتسیرت
 ییدخسم (یخرکیورعم) یخد (افا دجا) یسادغک ردشلبا ربمعت یربیک دس
 ۰ ردشلا اشنا

 یقرصتقرش راصحهرقو یثابیجوبق ردیلهورضرا ( یید.اشایرع )
 ۱۱۰۲ و ناو هد ۱۱۰۱ یدلوا یفتفمیلوطانا ترازوهمراب هد ۱۰۹ بولوا

 هدندو هد ۳ یدنل وب هدن رل هب راع ییا مور بواوا یسلاو ساویس هد

 ۱ ۰ یدلیا لاح را نکیا
 هردوقشا هد ۱۱۰۷ ردمودحم كناشاب ناملس دووارا ) اشا رع )

 ۰ ردشاوا توف هداروا هدنروم هنس دنح یدلوا یساشات

 ةنزخ ندنفلاغا حاتفم ضیفتلاب هدنواع نوردنا ( یدنج ۰ اغارع)

 ۰ ردشلنا لاح راهدعبیدلذنامارخ اهلقل.شابیجوبق هد۱۱۰ )بول را یا دختک نوباه

 یشاب نابکس هد۱۰۹۸ ضفللاب ندنغاحوا ی رهکی ( ید ۰ اشارع )

 .هدعقلایذ هنسوا بولوا ینرصتم هلاوق یناربمربم ةمراپهدنمرم ۱۰۹۹ یداوا

 هدعب ردشلروس ناسحا ترازو "همئر قربلوا عسا ر زو هلءاح ندینهل هدنس

 مورضرا هد ۱۱۰۱و یسلاو یلوطانا هد ۱۱۰۰ یدلوا یاقمعاق تداعسرد

 یدلک هنداعسرد نوجا رایت هلذقتعاط نوشروق یغایا هدرح بولوا یسیلاو
 یدلدنا بصن هعفد هددسپدلدنا لزع قلارارب بولوا یسلاو نوزیرط هدعب

 ردشلناتافو هدادوا یدلوا یظفاح والدم هد۱۱۰۸ یسیلاو راوقمط نداروا

 ۰ ىدا ردم , قداص



 منع 0۸۷ >تسس :

 عش هنس هیکت هیماظن هدرصم هرکص ندقدلوا مش هدنرلدیکت رافوصو شابمرق
  یظعاویبهاح اشا عج و یخشر اف وص هن هدنن دوعذخ الاب یم ان (یرصم) بواوا

 هلا تافو هدنسهدهقلایذ ۱۰۹۹ بودا قرت ردق هنکلظعاو هبنایلس یدلوا

 ۰ یدا تم " لضاف یدلدا نفد هدراءفوص ۱

 یدشنفا دع هداز یاش ردلرک, راید 7 یدمآ ۰ یدنفا رع )

 شوخ یدلوا توف هد ۱۰۷۲ بولوا ندناتک نوباه ناودو ندننابوسنم

 ۱۰۷بولوا ندناضق ( یدنفا بلاطرع ) ردرعاش ناود بحاص یدیاعط

 «سردم ر دما وسهر 5 ) جرعا ۰ یدنفارع ) س۰ ردرعاش یدلوا توف هد

 (یدنفاهّللادبع)یمودن یدلوا توفهدنسهعح |یذ ۱۰۸۱ بول وایسالنم بلح

 (كییرعرع ) -- ۰ یدلیا تافو هدنمرحم ۱۱۱۱ یدا سردمرب جرعایخد
 بوضنم هدننناسا اشاب نیسح یردارب رد,هودنكناشاب حوصن قیساردص

 یجناشنهدنرفس راووا هرکص ردشلوا یثابیجوبق وفعلادعب هدهسیداوا فوق ومو

 (یدتفارع ) ۰ ید یعاش ء مع یدلوا توف هد ۱۰۸ لزعلادسیدلوا

 یدلوا یسالنمهنسوهدمب و سردم هرکص بولوا یاما كناشاب ینطصم نالبق

 سردم رد زا وداع ) ىیدنفا رع ( ردشلوا توف هدنرخالایذاج ۳

 ۰ ردشلوا توف هدنمرع ۱۰۹ بولوا

 هد۱۰۹ع بولوا ندنناوعا اشا ینطصم ینوف زر ( یاد ۰ اغارع )

 یدلوایماغا رابهایس هد ۱ بونلوا لزعەد ۰ یدل و ایساعا رارلس

 ردشلواتوف ًاسدأت هلکلیارارف هدننداهش اشاب قطصم هداز لپ ربوک هدا ۲

 بویر و كلکب هدرتضم هد هو زضناب دا نما ۱
 هدنمرخ ۹ بو وا یرادهنن زخاغاحوصن ( لک ۰ انارع)ردشلواتوفهداروا

 2-4 هللزع هدهتفهرب یدلوا ینا دن لوق عقد نکیا شواچ شابهدفاحوا

 ردشاوا توف ادات ۱۱۰۰ هددسدلوا یشاب ناکس هدنئدوع بولیردنوک

 بول والواروخاربمهد ۹ یدلوا یسهدو وهطاعضیفلاب(هدازه اد ۰اغارع )

 ۱ . ردشلوا توف هدعب یدلوا دعاقتم ۴۲

 ۱۰۹۶ بولوا قرصنم قرش راصحهرقو یشاب یجوق (اهاب رع )
 ۰ء ردشلوا توف هدعب بولوا یظفامكسوا ۱۰۹۹ یدلوا یسیکب راکب شعهد

 یسالنم هیهاتوک بولواسردم ردنلویناتسا (یناک فشک .یدنفارع)



ON e 

 یدلوا سدا هکمهرکص و یسالنم سدق ن کیا ی یضاقءیغز ب وأ وا یضات هرکص یدل وا `
  ۵ندنلاس ٤ ٤ یوا ینالنم كہ الس ۰ بوبا * رادکسا ردق هلان

 هدکلرب هئرخا یدبا افص مزه هللا یلح یع رک ردشلوا توف هدکہنالس هد

 یدا تاذرب تبعح شوخ, یدلوا مزاع ۰

 یدناوق یا دانا قاق فدا وتف باب (یحابعرشء * یدنفارع) ۱۷ ۱

e ردشاوا توف هدنلوالا عید ۷ ردشلوا یسالنم هبفوص « هتسوب 

 ) .هشدهمم هدننوک لکنح هدننافو بولوا ندناربتتم ( یدننا رع یجاح

 مماجبوبوق ربنم ناطاس هدلاو هطاص هنیدهس یاب هداروا ردشلسا نفد
 ردیسیناپ دحر هدو( هداز یو ۰ یدنفارع یحاح ) یدلرا وفانندهاوراه 

 هلعضوریتم هنندجسم همعایخد ( اغارع یحافلق )رب یدادا ند حامعباعشدر 

 دعب و یاب یحناتسب بوش ندنعاحوا چات ( ققوط۰ اغا

 هد رومأم تالصحت هدننر|دص اغا دج ایج وخ رط یدل وا یاب ا

 و هد ۷۲ رايد وص اعدتسا هب واه باک ر بولک یسکاش ردق زومشب

 هدشاضمر ۱:۰۰ بولوا يصاق شاب ( اغارع ( ردشلوا توف كره دا

 یدلدنا لزع هلقلبشاب یجوبق هدنسهحس|یذ ۱۰۱ یدلوا یشابیجنوصماص
 ندنواه یارس ( اءارع ) ردشلوا توف ًابوضنم هدنسهرخالایذاج ۳

 دعاقتم هلیسهان شعر نکیا یشاب یحناغوط هدنرخالایذاج ۱۰۹۷ ضیفتاپ
 ندنکحاوخبوشش ندلن(یدنفا ینوعرع ) ۰ ردشلوا توفهدعب بول وا

 ۱۰۲ هلاصانمرود هدب بولواباتکلاسس ر هدعبارناخداناطاسرودو شا وا
 هسردمودحص- هدشاطابق یدلباتاف وآقاعتم ردشلوا دعاقتم هلیتس هیات یحاشنهد

 ۱ ردنارق ای کم ردشلبا اس

 شاپ هاب هد ۱۰۳۵ یدلوا یجهلاقم بوش ندلق ( اشا رع )
 لزعهد ۱۰۵۲ هللابصن اناا هد۱۰۶۱ یلدا لزعهد ۱۰۳۰ بولوا رادرتفد
 لزع هنسوا بولوا یسلاو هنسو هد ۱۰۵۵ پودا كاللاو هدعب یدادبا

 هد ۱۰۲ شعرم هدعب و ماشسلبارط د ۱۰۶۱و یلوطاا هد ۱۰۵۰۸ یدلدا

 ۰ ردشلیا لامرا لزعلادمب بولوا یسلاو هشوق

 یودح كنيسا ویس دجا نیدلاسم هدهل ژ ( یرصم ۰ یدنفا رع (

 وشاطکشب بوداتباناندیساوس دیحادبع یدلپا دلوت ندنیلص یدنفا دمت ریپ



 بس 6/۸6 بت

 ( یدنفارع ) --۰ ردشلوایفوتم هرکص و لوزمم هد ۷۲ بولوا لئا

 هه یدنفانمولا دبع هرکص یدلوا یرکسع ماسق هد ۹۹۰ سردم ردیاهرد

 یدنلوهدننوناه یرفسیرک | بول وا مشهنربهدننافو هد۱۰۰4 یدلوا داماد

 رخاوا ردشلوا ظعاو هدهيفوصإيا تيان بولوا ىظعاو نیطالس عماوجو

 ردن وژدم هدنسهکت ناجرت یدلوا توف هدننابمش ۳ پودا مح حر

 مهاربا ) یودخهنرب یدا تاذرب عرشتمبولوا نیرسفلا جات و ا 7

 مش (یدنفا نامع) یودخت كحوک هد ۱۰۵۶ هدشنافو كلا بولوا(یدشفا

 سدقهرکص بوبا ۰۱۰۲۷ سردم ( یراقنم ۰ یدنفارم )-۰ ردشلوا

 یدلوا لئامهخما-شم یدبا لاص فرفع یدلوا توف هد ۱۰۳۵ یسالنم هکم

 ۰ رددنفا ی یودحم

 تبرکت بولوا یمدآ كناشا دجا ظفاح رد دووات را (اشاب ربع )

 بیداتهلقمامهنا زقیرح هللااشاپ ینطصمزم قمر هد ۱۰۳۸ ردشلوا یکی لکب

 ۰ یدلوا توف قرهنلوآ

 هدهژینق هلااشاب نسح گایرت بولوا یساغا شب ( هرق ۰ اشا رع )

 یسیکپ راکب موطاب هد۱۰۲یدلروس نا حا یاس ی وچ هنسهدهع۱ ۰۱۱ بولل و

 قداص * روسح « ردشلوا توف هداروا هرکص ندنحرات هد ۱۰2۱ بولوا

 ۱ ۰ یدا یقنم

 یدلیادلوت هد ٩۱۲ ندنباص یدنفا دڅه ( هحاوخ ۰ یدنفا رع )
 یسهان تیواوم تا و ی ar ناکدازهش هدنلاوش هد ۱۰۱۰ سردم

 هدنس ولح راک ینا نامع ناطلس هدازهش هدنلوالا عر ۷ یدلرو

 هدنروهامشب تردو یدلروم ناسحا یسهفظو رکسعضاق یدالوا یناطاسعم

 بولا سما هتع ع هج هدنرفص ۱۰۳۱ یدنلوا فطلت هلیسهفیظو كلهحاوخ

 ینطل ردنوفدم هدالعملبجیدلواتوف هدنرخالایذاج ۱۰۳۹ یدلوا مرطا بش

 دبع )ندرودصیود ردرایدنفالعو نجرلادبع یردارب یدنا لماش هسک ره
 " رد ( یدنفا 0

 یدلوا توفهد ۱۰۱ بولوآ نددعفاش یالع ( یدنفا ید عر# (

 یدلیا فلأت یرش ءاقش یلدلح ترد یدبا مولعرح

 رک اذو ماما داشاب حارح ردلومناتسا ( قسف ۂحاوخ ٠ یدنفا رع )



E 

 ید فیت یا( تا راتع) هدهقفیدا مولعرح ردشلواتوف هد۸۰٩ید] وا فم

 هد ۰۹ یدلوایضاق هدایعرازهوزوربسو سردم ) یدنفا دج ) یبودح

 سرد زدسهلوک كناشاهدجا هرق ( یدنفا رع ) -۰ ردشاوا توف

 ردشلوا توف هد ۱۰۰۰ یدلوا یسالنم هبهاتوک هرکریو سدق هعذد کیا

 یدالاص ءا  ) eرابهاپس هد ۱ بوق ندلف ( یدنفا و .

 توف هدعب یدلوا یییما رتفد هد ۱۰۰۷ و یسحهلاقم هیلام هدعب و یتاک

 یشابشواح هد۱۰۰8ویشاب یجوبق ( هداز یحازق اغا رع )--. ردشلوا
 یسادخنک اشاب دارم یحووق ( افا رع ) یداوا توف لاصشالا دعب یدلوا

 ردشلواتوفهد ۱۰۳۰ یداوا ۰

 . یذاج ۱۰۱۶ بولوا سردم ردیلاشتنم ( لقب ۰ یدنفا رع )

 سردم ردیلتدنا ( یدتقا رع ) یدا لعلا طسوتم یدلوا توف هدنرخالا

 توف هداسلنغم هدنرفص ۱۰۱۰ ردشلوا یستفم اسنغم هعفدییاو سودرو

 هدنرفص ۱۰۹۸ بولواسردو یمهحاوخ هچعاب صاخ ( یدنفارع ) یدلوا
 ردرتهک ددارب كندنفا دجا یضش یلح مکح ( یدنفا رع ) یدلوا توف

 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۲۰ ردم .ظعاوبواو یدنشش

 ا ا ار یمتاوق ردلنافونم ( یجناتک ءاشاب رع ) .
 رکب رایدهد ۰ ۱۲ یدلوایب لک, لزءلاد-ب بول وایشابشواچهد ۰ . و نم طم و

 هدعب ردشلدنار ومأم هست و بصنیب راکینادغب و قالفا هدا ۰ ۰ ۲۲لزعل ادعب ویسلاو

 ردشلوایسیکب رلکی هک اطنا هرکص بول ا یسیکب رلکب بع سلبارط هد ۲

 روند یجناتک هکیدلپاان دجسم ر ردشل وا توف هدارواهرکصندنراخر ات ۱۰۳6 و
 ِ رد( اش دم )یودع ردشلناعض وردنماعا ع رکلادبع یاب یحنوط هدو

 یدلیا دلو هدهرق وا بولوا ندندالوا شاق ابب ( یدشنا رع )

 یدلوا توف الور هد ۱۰۲۷ یدلوا یسالنم دهانوک < هسوق ۰ سردم

 + یذاج ۱۰۳۱ بولوا یفتفم فاقوا سردم ( یدنفا رمع ) یدا نکس

 یرادرتفد دادغب بولوا ندبلامباپرا ) یلح رع ) ردشلوا توف هدنلوالا

 دیهشب هدکلرب هلا هدلب ییا بولوا زیبا هرامارا هد ۱۰۳۲ ردشلوب

 رودرخاوا بولوا ندنلاجر یغاجوا یرجکب (  اغا رمع ) -۰ رابدلوا
 ةدنسموارارکت هد ۱۰۳۱ ا لع هدهب بولوایشابنابکس هدماخدجا ناطاس



 ترا ۳ بس

 ندالانز یرایرهشماما . | هداز ندادانز یدقاد# نداد ) ۲

 بولوا یس هاب جرح هدمب یدلوایمالنم مور خرا بولواسردم ردنمودخ كر
 | یذ۲ ۲۳ بولوا یسالنمهکم هدنمر ۵ و یسالنم صمهدن رفص س

 هدنرحالا عر ۷ یسضاق لوساتسا هدنلاوش ۳ یدلوایسهها لوبئاتساهدنس

 لیامور هدنمرخ۲۸۱ بولوا لوطاار دصهدنسهدمقلا ید ۹ و مهیا یلوطاما

 تدایر قارار بولوا ندنساضعا رام غارون ویزا ی
 یقوهرواشم ییا مور هدنم رح ۲۹۵ یدتایخدتلاک و هفراعم تراظنقلارار و

 مدشاپ یرد هداشاب ردح ردشلبا تاقو هادنحوآ یمرکب كنم رحم ۲۹۶ یدلوا

 ۰ رد ( یدنفا ففع ) ندرودص یمودخ ىدا. مضاوتم ۰ زا ردن وفدم

 دج ایم" ر( ك نطصمراع)ردشلناتافوهد ۱ ۱۷۲(هدازلیربوک ۰ كیراع)

 ۰ ردیودخ كن دنفا

 ۰ یدلوا دیهشهد۸۶ 6 هدنرحهراو بولوا نداصا ) ك رع (

 ٠ یدباندهنظه ردشمتا لاحت را هدناخ ملا و ا ترضحرود ) هددرع (

 هد۱٩٩( كب رع ) رکید یدیفح ردیمودخم ككب ناخروط ( ك رع )

 ردلعوا نیدلایحم ) یاح رع ( س «یدلوا توف هدعب یدیا یبرابعبقا

 س» یدتب دم رب هد ۸٩٩ هکیدیایما هی رانی رترضحلو دیژیب ناطاس
 ۰ یدلوا توف هد ٩۰۷ بولوا سردم ردیلبنومطسف ( یدنفا رع )

 یدنفا نیدلاءالع یردازب لوس لیصفلادمب ردیلئدا ( هدد رع )
 شربت یدلاق هدشناب كيش و بودا تدوع یردارب یدتیک هاب دیس هلا

 هد9۰۷ هدزربت نکیا نکاسهدنسهوازنوناخ قوعلس بوروئواهدهعدرمو هک

 ندهرکص بولوا قشام هنر هدنما كرضخ هدهسور دنلئاوا یدلوا توف
 ندهنظمو یدهزولضفهد(یننح"ینشور رع) هدناربا تح ر دش ورايا هدفوضت

 ردوا یادش یودا

 توف هد ٩۰۷ یدبا ندنرازاتم تئارق لعو ندافع ( هداز رع)

 قلارقودوحت وثیدحو ریسفتردیلهک اطنا ( یدنفا رع ) --۰ ردشلوا
 یدلوا یناطاس ماما هشرب یدنفا شاتکب بولک هلوسناتسا یدلیا لیصحم

 كکبیاخ ( كب رع ) - ۰ ید اص « مع ردشلبا تافو هد ۷

 د هقکو هتسو« سردم ردیلهبنوف ( یدنفا رع ) -- ۰ردیاشردسودع



2 A تا 
 یدیا دهاحم «ملس «ماح كلام ههرادانسحو لتامولعم یدنل وا نفد هنس عجب

 نکیآ رولک هتداعسرد ندهردوقشا یدیابتاریخو عماجرب هدنشابالرت

 ردب رحروای(اشاب یدعس)ندنرامو دم ردراشل وا قرغیسهج وز ویرب ندن رام ود
 هک لاح تراما تولوا ندمارک تاداس ( یدهم لع فیرش )

 ردشلبالاحرا ندارلوق هداروا هدنسهحایذ ۱۳۰۸ نکا یاقماق

 نده رح بتکم هلبادلوت هد ۱۲۶۰ ردلداقو ( اشا ىلع یجاح (

 یراوس یچتلاوقیرف قرهنلوم هدنابرام راسو غاطهرقوحرق شمقبج یراوس
 هدنلناوا ۰ و شلک هتداعسرد 3 ار هد.-۰۹ شاواینادناموق ,یسهقرف

 ۱ 1 ۰ ردشلدان ةد هد وبا هلا لاحت را

 ا الا نیسحاغا نکیایحاج هددنردا . ( اشاب شیلع )

 - هدئسد راهبسورهد ۲۲4 یداوایسهدرکر سقوز و یشاب هلذلواروسح ی ردلوا

 ۱۲:4 بولوا یرکسعرس سوداو یارو یاس دج هلبا قلناریمریم

 ۰ هدنمرڅ ۱۲:۵ یدلوا یسیجهخرچ نوباه یودرا هلئرازو هدنرخالاعسر

 فرصت اشتنمو بحاص راصحمرق ًاقاعتم بولوا یرکسعرسو یسیلاو هنردا
 ٩۸ یرلوا رومام هتسودرا یصم ةدناضدر یدلوایسلاو هموف هد ۲:۷ و

 ټر یتزازو هدعب یدلوا یفرصتم ماش سلبارطو یغوبثاب هدرح هدنمرحم
  ردشلواتوفهرکص ندنلاس ۱۲۹۸ یدل وآمقم هدقیتع دز ولو

 هد ۷۷۵ بولوا ندیع یالع ( ریثکنا ۰ ظفاحلیعامس| نیدلاداع )
 یخراتوب ردشاا همت جرات كوبر ردق هنسپرجه جرات ۸ یدابالاح را

 ردشلناهجرت هزعاسل ردق هنخشرات 2۶۰ تاذءان ( داشلدن دو ن دو )
 یدلواتوفهد ٩۰۶ ردندنرابک عاشم یشخگرون ( هتلالضف نیدلاداع )

 یدل وا توف هد ٤ یدیاندن اضق ( هدازداع ۰ یلح لویداع (

 4 0 ۰ رد عاش

 نارا هاشرا اب نارود و ۱۷ بولوایناربا (ربم «یداع )

 ۰ ردیزارفربس كنابراقبلعت طخ ردشغلوا انفا

 هدح هد ۱۰۷۵ یدلوا ینیما رهش ضفللاب ) اشا نیدلاداع یجاخ (

 یبا کب راکب لیامورو شلواادخنک هناطاس هدلاو هدتدوم جد نواوآ ی

 1 یدلیالاحت را هد ۶ ردشرو



 ات یر ۱

 ۱۳۰5 بولواندناتک ی ملف نواهبح ( یدنفالع) - ۰ یدادانفد
 ردشلوا توف هدنسید كنلوالا عر ۱۳۰۷ یدلوا یتاک نوباه بیج هد
 سلحنوباه فاقوا هدنل والایذاج ۱۳۰۳ زبقلاب*هدنوناه فاقوا ( یدنفالع )

 دناشاب ردح بودا تافو هدنسید كنلاوش ۱۳۰۷ یدیشلوایس ر یسهرادا

 ۰ یدادنا نفد

 هنسدنجنکیا فالاریم ییالامیانص هشنلاب ندنبتکمیوط ( اشا ىلع )

 رصبتم رد-شلوا توف هدنرخاوا یرخالایذاج ۱۳۰۷ یدلوا اولریم مدقا

 ۰ یدادنانفد هد ی رغشاک ىدا مدار

 هدنبتکم یجوط ردیمودخ كناشاب نایلس ( یناباب ۰ اشا بلاقىلع )
 هنسیلیخ رب بولوا یماول ی وط هصاخ ج ردتلا یدششح طباض لنصحلاپ

 یس یدملحو قولخ یدلبا لاحرا هدندردنوا تنناعش ۱۳۰۷ یدنلوب

 یدیشلوا اولربم ضیفتاب ندهناهاشرک اسع ( اشابمراصلع ) ردشمک یشقلا
 یس یدلدانفد هد ونا ردشلواتوف هدنحوآ یمرکی كنرخالایذا-ج ۱۳۰۸

 ۱ ۰ ردیبرقهناسکس
 هد هم رح شکم هد ۹ ردىلسالائ عبا هد رص رق ) اشا باص ىلع (

 هد ٣۸ؤ اول هد ۸٤ و یالارپممیفرتلابو شقبح قردلوابرح ناکرا بورک

 یروشرادتدمرب هدننحر ۸۸ بونلو هدنغلاضعا یروشرادو ردشلواقیرف

 هدنوکش ب یرکیویرظان هطبض هدنناسش ۸٩ و ینادناموق نیدو هدعبویسیر
 هدب زوقط رکی كنلوإالا عیرو یسلاو هردوقشا هدنمرم ٩۰ هلا لّرع

 یریشهودرای چ وا ترازو ٌهبئراب هدنشب كنرخالایذاجو یرظان هناخحوط
 هدنحوا كنس هدعقلا یذو یسلاو رتسانم "والع هدنلوالا یداج ٩۱ و

 كذیحر ردشلوارکسع رس هدنزوقطنوا كنلوالامسر ٩۳ و یماقمگاقرکسعرس

 نوا .كتنابعش هلالزع هدنوک شب ترد بولوایربشم هام وط هدندرد مرکی

 ,دنرخالایذاج ٩۳ یسلاو رتسانمو یرشم ودرا یجنجوا انا هدنزوقط
 ودرا ی چ وا ینوک یجن درد كنلوالامسر ٩4 بولوایادناموق شیب هللالزع

 هناح وط بنا دسید كن رفص ٩٩ ردشلوا یاداموقشب و هردوقشا یربشم

 ۱۳۰۹ ردشلوا رکععرس انا ءدنرب نوا كنسهحایذ ۳۰۲ بولوا یربشم
e 4 a ۰ 31۳ ۰ ۴م ۰ 9  

 یە ر دوخ ناطاس ردشآباتافو هغ ندنعل هتسحباق هدنشب نوا كنمرخ



SONNE 

 ابو ردکلاقحا ردشلدیانفد هاب( انانیسح نکی ) یسیج هعیابموص ندرایشا
 هدنسهدعملاید ۹ "الوزعم نده راسابول وا فرص (كىاض ریلع) ردیدح

 ۱ «" رذشآ زا ترف
 هددعتاو تابرام بولوا ندننامجه دووانرا ردلهنیسوع ( اشاب یع )

 یداواا ولریم هلا لقن هه یرکسع كلسهرکص و ناریمریم هد هاس و و شت !تلاسب راهظا
 . یتمدخ یدا تاذرب یلتیج یدلیا تافو هللااضت لحا هدرحالایذاج ۵

 ۱ ۰ یدلرومنامرف یساشنا هر هن رزوآ قرەنلواردقت

 هدنوباه روضح بواوا ماعسردو سردم رددابانراق ( یدنفالع )

 یدشلروس نایسحا یسهاع هکم انافتلا قرهلوا اضعا هدنسلحم ناحماو ررقم

 4 ۰ ردشلبالاح را هدنسرد كنيحر ۱۳۰۱ لضافو

 نادوبق هل الوخد هد یلاعردص 1 ردهدازاشاب فص ) امار ىلع (

 هدنمرخ ۱۳۸۵ بواوا ندنسافاح یدماهدعب کلا ېت نا وف دیاشاب لعدم

 ۰ ةعفا هد ۸٩ یدلوا اضعا هتلود یاروش بولوا لکو شات زا ىجتلا

 لیامور هدینچر هنسوا یراشتسم هبطبض هدرحالایذاج ۸۸ یراشتسم

 لزع هدنل و الاعسر ۸٩ بولوایسلاو نوژرط هدنناخمهرو مورضرا هلیسهات

 ییمارهش هدنرخاوا یرخالایذاج ۸٩ بولواقرصتم سدق هدعب ی دادا

 هنس وا یدلدمالع هدناضمر ٩۳ بولوایریفس سرا هدنلوالایذاج ٩۰ و

 ۲۹: و یساضعا تا ارحا اقاعتم یداضعا تاود یاروش هدنسهدقملا یذ

 یاروش هدنئاوا 6 ةدوعلادمبو یسلاو كسرهترازو ةمراب هدنسهحس ید

 هد ۱۳۰۱ بولوایسیلاو رمزا هد ۲۹۹ هلالرع هدنبجر ٩۷ و یسیرتلود
 هدنسهرغ یحر ۱۳۰۲ تولوایسلاو توربب هدنلئاوا ۱۳۰5 ردشمالاصفنا

 نیطف «انشاناسل یدلدانفد هنوک نرا بولیروتک یشن یدلواتوف هداروا

 ۰ ىدا ربدمو

 راطق زدءهدا رکب ناییلس ) لعوا وک یدنفا بش یعظفاح )

 بولواتوف هدننوا كنلاوش ۰-۱۳۰ ردشلوا یعش هفوصایا قرتلاب ندنخلاشم

 ( كیلع جالا ) - ۰ یدایدنشق ریپرب هدنشاپ نر یدلدبانفد هبوب

 یالا ریم بودا تمدح هس شب یللا یدلوا یاب هک ود زاب هده رحم

 دوا بوداتافو هدنزکس يمركي كنمر ۱۳۰۷ یدیشلوا دعابقتم قرهلوا



 ۳ ۰۷۹ ج

 توش ب ندکم رد ودع كناشاب یرون یقطصم یا ) ك لع ۳

 یدلواتوفدنحوا ی رک كناوالایذاج ۱۳۱۰ یدیشلوا یالاریم هننالاهنافطا ۱

 ۰ ردنوفدم هدنناپیردب دوست

 هنافیلأت ینیرع بولوا نده رصم ءالع لضافا ( یجافخ«لبالملالع )

 ۱۳۱۳ ردذعازق ترهش قوحك قرلوا زواج یاسا وما شقارصح ۱

 ۰ ردشابالاحرا هدنرخالایذاج

 ندنلق هیحراخ “وکم لیصحلاب اا ( ثاضرلع)
 "ةعفدهدنرخالایذاج ۲۸۸ بول وای واعم هبحراخ تاش رشت هدعب یدشعازم

 هدنل والامسر ۸٩ و قیما رهش هللوایوا هدنیحر ۸۸ یدلوایراشتسم هعفات

 ٩۱ و یاش رشت هیحراخ هدنرخالا یذاج ٩۰ و یراشتس ےہہک

 ی واک هدنسهدعقلایذ ٩۲ و یساضعاتاودیاروش هدنرخالاعسنر ۱

EIدس وق هدنسهدقعلایذ ۲۹۵ و یساضعا تاود یاروش هدنرخالاعسر  

 ( كي لعزالکنا ) یدلواتوف هداروا هد ۱۳۰۳ یدلوایرومآمنیرح اهم ناکسا

 ( شیورد یدنفااضرلع ( یدناراویاساتدشهاسلوا یدشلوادوهشم هند

 ۱۳۰۱ بولوا فو فاشتساو یردم هلع هنردا زبقلاب هدنامدخ درلدسع

 ردلداغزوب ۰ (یدنفااضر لعماطا ) یدادانفد هدرادگسا هلتوف هدنناضهر

 یسالنم هطلغ قرتلاب یداسردمو یسجاوخ یرع هسرح ٌةیدادعا بذکم

 هدنزکس كنبحر ۱۳۰5 بولوایساب هکمویئان هرونمذندمو اسینفم هرکصو

 ۰ يداندالضف یدادانفد هنسهکت یدنفایحم یدلواتوف

 یودنه( ك نج یرادکسا) یالاریم نالواتوف هدماش :( اعا لع )
 تیمتدملیخ لوخ داپه هناشرک اسع هد "۸ هلااشا دوم اول یئادرق بولوا

 یادناموقهمردناژ بوداقرت ردقهنلا وا هرکص ندقداوا روایوشواچ هدنوباه
 یدالها تمدخ یدالاح را هد ۵ قردلواقیرفویس ر مزاول تیاهنو

 قیرفو اول شفتلاب هدو ( اهاناضرلع ) یدنلوا بقلت هد ( یجهنادرح )
 . ردشلواتوف هدنورخ هد ۱۳۰۶ یدلوا

 شلوا رادرتفدو یجهبشساسحم شیفتاب ندیلام . ( یدنفااضرلع )
 ۱۲۹۰ هدوبشوط بوداتوف هد ۱۳۰۵ نکیا لوزمم ندنفارادرتفد دیروسو
 یجوبق ۰ردشلسانفدهتنای ( یدنفارع ظفاح ) یزبع مايسا ندا تافو هد



E 
 e یتسهع رک اھا فراع ) ندالک و ادتا یدا لقاع ۰ یس « ردم

 قصار وزرهش ندنکلوا بودا غور یسهدفحیدنفا یعا رهداز یھ

 . ردشلیا دلوت (كیفاص) ندنسافلخ یدمآ ندنسینالو ( یدنفا ك یدهز )

 هیحراخ ییوتکمردیلوا مودخ كلاما نیمادجم ىلع ( كب دآوف ىلع )
 مر یدلوا لوا جرتم هدنناپعش ۱۲۸۰ قرنلوا غارج هننرااق یدمآ و

 ۱ ۸٩ بولیدبا لزع هدنرخالایذاج ۱۲۸۸ بواوا هیجراخ "ی وم منبر

 بواوا نواهناود "یدمآ هدنرخالامسر ٩۱ یدنلوا بصن انا هدنطساوا

 "زوم هغلاصعا هدنطساوا یحر ٩۳ یساضعا تاود یاروش هدناضمر ۲۳

 هدنسهدعقلا ىذوىناكش ابن واھ نیبامهلا الاپ هدناسس 0 یدلوایتاک شابیروش

 بولوا یتاک شاب نواه نببام انام هدننامش ٩5 و یساضعا تلود یاروش

 هنسواویرظاب هعوع فراعم هدنائاواه هو یساضعاتاود یارو ڈ هدنناعش۷

 ۰ ٠ یدلبا تافو هدنستلا نوا كنلاوش ۱۳۰۲یدلوا یا وک رو هدنرحاوا

 روماانشآ هیوسنارف ناسل یحاصلضفو لع ردنوفدم هدنناپ یردب هددیناهلس

 . مر یسس بولوا عضاوتم یک یرد یتک رح و روط یدنا فقاو ههیسایس

 ۱ ۰ ید قیقر
 رکسع رس و هبنافرع بتکم ودق . (یدنفا دع لع)

 ماکتشسا هرکصو یناک شاب هناخهدنهم هد ۱۲۰۵ بونلو هدنرالق هلا واو
  هردا هد ۲۸۷و یتاک یومسموق رسا هدندوع بودک ههطوط هل رومأم

 ۱ یسا دک ناطاسهلبج هد ۲۹۵ و یرظا تاموسر مور را حو تاموسر

 ۔یذاج ۳۰۹ بولوا یماضعا تاموسر ةوالع هد ۳۰۰ و لوافنص لواو

 ٠ یداقداص هدامدقروط ردنوفدم هدوا ردشلوا توف هدنحوا كنرخالا
 بتکم هدندافتسرد هلادلوت هدمدکب هد ۱۲۳۷ (۱شایاشت ىلع )

 قارفواول هللالیصحلاکا هدهنارو بوقح هد ۲۵6 و شعاتأشن نده رح

 هدنطساوا ۲۹۶ ردشعا كلرسیموق هدهراسو دارفلبتدم لیخر قردلوا

 شایالاصفا هرکص تدنزا قربلواردم هیناطاسبتکم ًابقاعتمو هنکلمبتکم

  تمدخو هدننونسیموقیرکسع شبتفت رسا زارحا یترازوُهمر هد ۱۲۹۷ و

 یبههرت دوجناطلس ر دشا تابح لاک | «دنزوقط كنم رخ ۱ هده رکسع

 : یدلدنانفد هنسهحگاپ
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 ی تافو هدنرافرط نع «دنرلحرات ۱۳۹۲ ۲ یدو

 بولوا ماعسردو سردم رد لیرغناک ( هرق ۰ یدنفا یزاین لع) ۱

 ردشلبا لاحرا هدنشب كنرخالا یذاج ۱۲۹۹ یدیشلوا نیر هر

 سردم ردنل هه->ا ) یدنفا ىلع ( رددالضف یدلدا نقد هدن رق یرغشاک

 ۰ یدنفا لع یجاح ) ردنوفدم هدنسوبق هنردا 0 توف هد ۱۲۹۹ بولوا

 یوفص یسوم هرکص بولوا ندنفانصا یعکبیا یسودنک و یرد ( یکی
 هدنسهناخهرکص پول وای ردم تاریمهآ اب هدعب یدبا شوا ادفتک داش

 ردنوفدم دوا یدلیا لاحرا نکیا بورق هزون یس هدننابعش ۱۲۹۹ یداوا قم

 تلع بونا و زا ورک ایی

 باپ را یسکیاره یدلیا لاحرا كرد یش یس هدن راح رات ۱۳۰۲ ندهبعامد

 رایدبا خاص بواوا كس یلغواو ىح” یرد بولوا ندنورت
 مولع ردیلغوا كنيحهوهتیروقرهدننابق نوا ( یدنفا یوم لع )

 (ع) .ندنسهیلک ةعاضب نال واهدیسراف هل !لیصح ن یس راف ناسا اصوصخ و ذس رع

 ناکدازهش هرکص بولوایسه-جاوخ یسراف هنوباه نوردنا یداریو ی
 ديلعت قح هرکصندنوبامه سواج یدیشلوا ید یسهحاوخ یسراف ینارضح

 ینیرلداب لیامورو یلوطاناو لوبناتساو هکمقرتلابهدعبو النم ۰ سردم ةافاکم
 .دکت یدنفا يح ردشلیا لاحرا هدندردنوا كننابش ۱۳۰۰و شا زارحا
 اضر ىلع ) یدا عاش .فیرظ < ملح < عضاوتم ۰ لاع « ردنوفدم هدنس

 یدیشلوا سردم بولوا یلعم ییرع هننارضحناک دازهش ردیلهرقنا( یدننا
 ۰ یدلدا نفد هنسهکت ییالسهدهیهلءاچ بودالاح را هدنلاوشت ۰

 ردیمودخم كکب لیعاعتا یلزویبغا ولدیالوبناتسا (  كبقيفش یلعم)
 ندقدلوایربدم قارواو ینواعم بتاک هدتلود یاروش هلاماودهلق هدیلاع باب

 هدنسهدعقلایذ ۸۸و یماضعا تلود یاروش هدنلوالایذاج ۱۲۸۱ هرکص

 دنس ا یذ ٩۲ یساضعا اروش هن هد ۸ ۹ویساضعایویسموق تاحالصا

 یسر قشم یوئرط هد۹۳و یساضعا یسهیشبتفت ته یسلم تآ ارحا

 یدلوایس رتاک اهلاالاب هنر هدمب و یماضعا یروش هن هدنبحر هنسواو

 یشنمددنوفدم هددنقا رک  یدلیا لاحرا هدنردنوا كنل والایذاج ۰۱

۳۷ 



 مات :

 . كنناضمر ۹ یدلوایقم هددیهانوک ًادعاقتمو لوزعم هدنلالاسر ۳

 روننجرلادبع)یم ودع ىدا ردتقم؛ ردم ؛نک اس < ملح ردشلناتافو هدنستلا
 ۱ ۱ ۰ ردرات رضح(اشاب نیدلا

 . یهش یسنکت هیفوصایا كحوک ندرلهداز ییهیئادم (  كر4! ىلع )

 ندبلاوم هداز(یدنفایسالفهتلادبع)ندالادحترا هدنسید كنم ۱۲۹۷ نکیا
 001 هدرادگتساهدداتسرد یندئس ۰ ندنبلص(یدنفا نیدلا مجت دج)

 رادرهم د(اشاب لعد )ناد وق ندارواو شلروم غارجهنلق ناوید لیصحلا دعب
 اضعا هنرانویسیموقههدقن معاوق هرکصو تالیصح هبلامهدننافو كلاراشم بولوا

 یلوابتر قرهلوآادضک هنراتیضح (ناطاسهلداغ) ولتصعولتود تیاهنوشلوا
 لزلادعبو شاروسناسحایاشیذ ناشاد ندهبنریفکیاو سیا" فنص
 ياا كرەدىا لاحت را ینوکدعج یحدردنوا كناعشرهش یهنس 8

 ( یدنفا ىلع ۰ یرهوح ) ,یردب كو مالاذهحنم هددجا 4-حهرق نوک

 ۰ فیفع « هماقلالیوط«ردشادانفد هننرق ( ماخهمطاف ) یسهدلاو هدنسهفص

 قیرطو میقتسم ٠ فیفع « ملح * اراسلم « تبه*شوخ«هحولا شوشپ
 هد ۱۲۵۰ تولوا یسهعرک ( یدنفاماسح ۱ یبهللح یدناندرابخ هن ولوم

 نوا كنبحر رهش یسهنس ۱۳۰5 ( مناخ هدشرم ارهزلاةمطاف ) نددادلوت

 نفدهنسهعخب یسەنا ولوم هن راهب ب ودنآتاف و ی وک ۰ هبنش را-هح یحز وقط

 2 فا رخ لفام هدام تولواندنرادجم دولومشلع تقرط ردشفنوا
 بودا لوخد هال هدع۳ هلادلوت هد ۹ ) كيدک ۰اشا ىلع )

 تابراغ یدلوا قیرف هد۹۳ویساول یراوس هرکصبولوا یالاریم هد ۲
 لاح راهدنشب یعرکی ارفص۱۲۹۸ بودا تلاسب راهظا هداعلا قوف هدهعقاو

 ضشتلاب ندهناهاش رک اسع ( كناضرلع ) ردنوفدم هددجا هحهرق ردٌشلیا

 هداشا ردیحیدلبا تافو هدربنواكننابعش ۱۲۹۷ یدلوا یالاربمو برحرواب
 یدشلوا یالاربم بولوا ندهناهاشرک اسعیامدق ( كناضر ی عجاطا)ردنوفدم

 ربمودرا لوق یه ) اشاب ىلع ) یدلوا دنهش هدب رام هدهرغز کیهد ۶

 نده رح( اش یلع) یدلوا توفهدنجوا كنلوالامسر ۱۲۹۹ بولوا ندنرلاول

 توفهرکصنوکش ب ندنشادمان یدیشلوا اولربمهدعب ویالاربمهد ۱۲۸۲ ضىفتلاب

 لصوم هلیفلفرصتم ءرشط ( یرطوف ءاشا ىلع )یدابیرف هشقلا یتس ردشلوا



 بس 6۷۵ س ۱

 یرذداکردشلا تاو. هد نکس نوا كنلوالاسر ۶ لزملادعب ردشا تر

 . یدنا ملحو بیدا ردنوفدم هد رق

 ۷9 ضشفتلاب ندا باب ردینکی كناشاب یاو فص یسوم ) كب يلع ( ۱

 شاب ااو ساع اع هدنل والایذ اچ N یدلوا ERT هد رقص

 هلام هدنسهدعقلا یذ هنسواو یساضعا تاساحم ناود هدنمرم ۸۰و یتاک

 یسحوتکم ترادص هدننابش ۸۸ یدئلوا لزع هد ۸۰ بولوا یسحوتکم

 ۳٩و یشتفم یک اع هیلدعهد ٩۲ یدلدا لزع هدنلوالاممر ٩۰ بولوا

 یدک هنورپداوهلیدبن هلغفلهتسخ قلاراو یدلوایساضعا تاک اع هدنبجر

 یدنا قودلها بسانتم فراه“ و تیارد رد شلیاتافو هداروا هد ۶

 یدا شلاق هدناح ردقهتسن وا 2 ودنک كار تعف ر ندنس افلح هچ رتی ودع

 . توفهدنسءهغ یحر+۲۹۵ بولوا ندحاشم . ( یدنفا یلحلع) سس.

 ونادروق وروام ) یدنفا 7 لع) ۰ ردنوفدم هداشاب ردح یدلوا

 ردشمروک هبیرتهدنسهاد اشا نیسحاغا هرکصن دقدل وا یدنهم بول وا ندنسایلماف
 قلاراربو شلوا ردم هدناکشت تیادب كن ريخ تک رش هلدا وا ندنور بابرا

 بودا افا یلرتدموب هجرلدنسو شلدا بصن رارکت هدهسیا شلدا لزع
 (اشاب ردیح ىلع 1 تس : یدبا لقاع«بدح ردا تافو ییعوط هنلاس ۵

 یالارمود راد ۱ شهرک هرکبع هد ۱ بودا دلو هد ردل ركاب

 یس رهصاخ ءرکصو یس ریروشرادهدنا والایذاج۸۹هرکصندقدل واقیرفواول و

 هردوتشا هد ۱۲۹۱ هدعبو یسر یروشرادرارکتهدنسهعحایذ هنسوایدلوا
 ۰ یدا كلام ه رادا نسح ردشلوا توف ةًاف هدارواهد ۱۲۹۰ بولوا یسیلاو

 ۱۲۰۹و شلوا لسمو یثابیجویق قرتلابردیلهیهاتوک (اشاب ىلع جاحلا )

 ۔یذ ٣او قرصتم سدق هدنسهدعقلایذ ۰ و قوازو هلقلناربمریم ءدنناضمر

 لزعهدرخالامسر بواوا یظفاخ تو رخ هدنلوالامسر ٩۲ و ماش هدنسهدعقلا
 هدنسهحسایذ۱۳بواوا یسیلاو تویرخ ترازوبنرابهدنلاوش ۱۲۰۳ یدلدبا

 . یذاج۷هو ماش هدنرخالاعمر ٤۷و رو زرهشهدنسهعح | ید ٩۱۷ یدلسالزع
 ۱۲۷۹ یدلدا لزع هدنرخالامس ر ۷۸ بولوایسلاویسلاو هدج هدنرحالا

 هدنرفص۸6 نوزبرطهدنلوالا مر ۸۲ بواوا یاقمعاق یلاو لیا مور «دنرفص
 باح هدن رحالاعسر ۸٩ یدلدا لزع هدنرخالامسر ۸٩ تولوا یسلاو هرشنا

 بولوا یسلاو هسوف هدنبحر ۲٩و یوسف هدنرخالا یذاج ٩۰ و
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 ٠ کل تاعظت هدنرخالایذاج ٩۱ یساضعا تلود یاروش هدنزکسكن رقص
 كره هدنرخالایذاج ٩۲ یسیلاو هسور انا هدنسهححایذ ٩۱ یساضعا

 لزع هد هلیلقتدم برلوا یسیلاو هسور, 14 هدارخالاعیر ۳٩و یسیلاو
 یودحیدایذ نیطفردتقم انشاهناسل ردشلبا تافو هدنلاوش ۱۲۹۳ و شلدا

 ..رداشاب ناف اول یداماد ردشلوا توف هدنلبارط ( كب دم ) برحروای
 بولوایساخ مودم كناشا ىلا ینطصم یدرک ( كب دج ىلع )

 یدنلو هدد رک هلیرد بولوا یمافلخ یدماوهجرت هدعب و یشایکیب هدنرفصنس
 ردشاا لاح را هد ۱۲۹۴ بواوا اضعا هفانیئسا ناود هدنلوالایذاج ۱

 سردمردیلهملقباب (  ظفاح «یدنفااضرلع) =۰ یدیا لدتس مځکو یلقشیقا
 بواوا ىس هاب هک ماو یسالئم هسچ دالب هدعب یمالنمهفوص هد 1

 ۰ یداراو «دلعولضف ردشلنا لاح را هدرلهنسون

 غارح هنواه نوردنا هد ۱۲۱۸ ردرهش ( اشا دخ اضر ىلع )

 هرکوصندقدلوا رادق ےس شوا رفا ب ورک هن هناهاشرک اسع هد۱ ۲:۱ ردشغلوا
 هلقلیالا رم هدمب یدنلوب هده راغ بولوا یماقمعاق یراوس نامتمالاب هد ۳
 هو رخ هده*یدلوا اولربم هدندوع نداروا هد ۱۲۵5 بولوا رزماف هدادش

 هد۰ یدلواندنناکرا یسودراتداعسردهد۵۹ویاضعایروشرادهد۷ب ودنک

  تواوآ قیرفهد ۲15 یدنک هنقفح كر ناخ ردهد۲ بوا وارو امهناحالصا قاهنک
 اور وه ره هل رازو هدننابعش ۱۳۰۰ یدلوا یادامو هش در و

 همنابهدنرفص ۸ یدلدمالزعهدنسهعا یذ ۰۷ بولوایسلاو ندو هدناضمرو

 هدرفص تواوایاداموتهفوص هدنرفص ۷۰ یدلوالوزعم هد: بولوا یسالاو

 بول وایسلاوهرقناهدنبحر ۷۱ و یسبلاوهلاحرت هدل والایذاج و یسلاو بوکسا

 یذاج ۷«بواوایسااوتو رخ هدنلاوش ۷۵ یدلدالزع هدنلوالا یذاج۶6

 هللالاصفنا ءدننابمش یداوایسلاوهنطا ءدننامش ۷۹ یسلاورکی راید هدنرخالا

 دعاقتمهلالزع هدنح وا كن رفص۱۲۸۳ یداوایسیلاو ساورسهرکصنوکی هرکی
 یدا ففع < اص : ودا لاعزا هدنم رع ۱۲۹٤ یدل وا

 هکب فیرش لیلخ ردیمودغ كناشاب ناولس ٠ ( كتا نوزواءكىلع )

 هدنسهعح ای۸ یدا وا یناک نواه لیبام ضیشتلاب ندنلاع بای تولوا داماد

 یواجو یوصتم یونرط دنقلا ىد ۸۶ تولوا یساضعا الاو سلع

 دنسهم رالابو شوا قرم صم تور و سدقهدنناضهر۹۱ و یرصتمهلاح رهدنلوالا



 هدازاعا یردقیحهنژ یاق رد( كىدھان) یودا# ید اید بق توز ب

 ردشلوا توف هدنسهح|یذ۲۹۱ الوزءم بواوایربدبهناضسف ( یدنفادجا)
 كناشابلع هدازحوصن . ( هدازقورحم ۰ كردملع ) ردکب یردقیودخ
 یساضعا هیلام بسا ضیفتلاپ یدشلآ یانو ندنقارتحا كنبردبواوا یعودم

 لماک .ملحیدلیاتافوءمد ۱۲۹۰ قردلوایماضعا تابساحرازکتویریدمهشاو
 رد( كىلىعام“ا)ى رواشم ىلا ود رک یدامادراکب قششو رفعح ۶ ود# یدیاتاذ

 كنيردپ ردیسیا مودم یدنفا فوع نیدج . (اهاب لع فرش )
 سلح هلی هاب یبا مور هدناضهر ۱۳۷۸ هلبلح دن داعسرد ءرکص ندنلاح را

 ساح را رکتهدنیحر ۲۸۸و یرومأهلاع س ااغ ترازو ابد 4 ویساضعاالاو

 دوج ناطلس یدلواتوف هدنسلا كنیرخالاعیر ۱۲۹۱ یدلوا یساضعاالاو

 یدا تاذ ملحءعضاوتم« بیسن « بیسح ردشلسا نفد هدنسهچگاپ یسهرت

 ۰ ردننارضح (راب دنفآكب نیسحو هللادبع فب !رش) یرلدهودح

 لوخ دلابههناشر کاسعەد٤ ٤ هلبادلوتهد ۱۲۲6 ردسکرح (اشایرتلع)

 كنبحر ۱۲۹۲ نکیاندنناکراین وباه یودراهصاخیدل واقزرفهد۱۲۷ عاولهلطش

 ( اغا اضر ىلع ) ردیرتھک ردارب كناشا ظفاحردشلوا توف ہدنر یرکی
 ( اشاپ لع ) شلوا اول هد ۸۳ و شریک هرکسع هد ۲۶۲ هلا دلو هد ۵

 یرمزاول هد ۸٩ شلوا اولهد۷۹بوریک هرکسعهد ۲۶۲ هلا دلو هد ۲۲۹

 یدباشلوا اوا هد ۷۱ بود لوخدءرکسع هلی ادلوت ۳۳۹ ) اشا لع)ردشلوا

 « ردرلذلبالاح راهدماخ ز زعلادبع ناطاسرصع رلث و

 هدنرخالایذاج ۱۲۹۳ بولواماعسرد؛سردمردنلهوش (  یدنفالع )

 ۰ یدبا لضاف یدلوا توف

 قطصمدیشر ردیمود كندنفا نادج یرازح ( اشا اضطر ىلع (

 یداوا طا بهن اش وط هلتدوء هلا یرکسع نف لاک ا هدسراب هلیتلالد اشاب

 هالا طابتحا هدندوع بودک هننزاف و شی ش رک . بولوا اول هد قو زا

  یظفاحخ دارفلپ هدشوالاعمر ۱ .بولوا قیرف هدب یدلوا اورم

 سلبارط هللرازو هدنرفص ۸٩ بودا تدوع هدنسهدءقلاید ۸۳ یدلوا

 هدنرحاوا یحر ۸۸و یسلاو هسور هدنمرخ ۸۷ و یسلاو برع
 ۸٩ و یریشم ودرا یجنکپا هدنسپدب كنناضمر یرظان تامهم هناشعوط



 و بس ا

 و و ا وا الا یراوسهدنلاوش هنسواو یشانکس هدنلوالایذاج ۲:۳ یدلوا

 ترازو ةبئراب هدشابمش ۱۲۵۱ یدلوا اولاریمهد ۱۲۶۹ یدادارومأم هدادفب

 سار هدناوالایذاج" 6 بولیدا لزع هد ۲۰۳ یدلوا یسلاو روژربش

 او اوشا هدد رفص یادلدا لعدن رخ الاعسر 6۸ بولا وایسلاوبرع

 فا اوا مرط اش هدندرخ ۰۱۲ یدلوا یسلاو لصوم هدنس هدعقلایذ

 ی بولوا یسلاو لصوم هدنناضهر ۹ و ساویس ۳ مدنی

 0 ۱ ها یو ۷۰۰ تولوا یسلاوماش هدنرفص ٩ یدلدیا لنع هدنلوالایذاج

 ۷۸ بولوااضعا هالاو سلم «دتاوالایذاج ۷۹ یدلوا لوزعم هدنس

 ٠ یدلوا توف هدندرد یمرکی كن رفص ۱۲۸۵ یدلوادعاقتم هلا لزع هدنمرع

 هنس کلم فرصتو ريد یتعاصم و یسههر ا تام وفا زدن وفذم هدیوبآ

 0 ۰ یدلروک یمدخ ہد یت سلنارط ینا بلاغ

 سردم رد مودع كکب رداقلادبع ) هداژ اشا كلم ٠ كب ردح ىلع (

 ەد ۲ د ید - لا یالثم هملفهدنمرخ ۲۱۸ یسضصاق هطاع هدنلاوش ۹

 ۰ ۰3۱۳۸۴ بولوآ یسشاق لوبناتسا هدننهرغ لاوش ۸۶ و یسهاب لوبناتسا
 ملح ۹ مطاوتم«مولع كرتشم ردنوفدم هدنسدهرت یدنفا يح یدلوا توف

 ˆ بلح ) هداز یراح ۰ یدنفا يل 5 ( یدارهام هدنطح قلءت «برشمیاباال

 3 تکل دپ یدارا اضعا هود یاروش هدنمرخ ۱۳۸۵ نولوا ندننادناخ
 ۱ ۰ یدلوا توف هداروا هلتدوع

 سردم ردسودحخ كندنفادشار ) هداژ یماج ۰ یدنفا اضر لع )

  هدنمر خم ۷ ۲ یالنم دکم هد ۷۱ و ماش هدنناعش ۹ نت هد ۳

 هنعرش تاققد سلخو یاب یلوطانا هدنمرخ ۸۵ و یسها لومناتسا

 لوخدراقراس هنس هنامحاس هدکب ینوکی فکیا كنناضمر ۱۲۸۹ یدلوایماضغا
 لع )= ۰ یدسا كسو لاع ردنوفدم هدرا ریما رلیدلیا دیهش ینهراجب هللا

 بودا لوخد هنوباهنوردنآ هلفلاقمن,بولواندنفانسا ییا یردب ( كى

 هدنوالا یذاج۱۲۷۰ شلوا ندانرق قرللاهواهتمدخ هلسسح یلررب

 قرهلواا رق ىنا ةعفد هد ۸۰ ردشلیا لاصفتاهدنسهدم#)ا ید بولوا انرقرس

 یدلوالوزعم هد ۲۸۳یدلوا انرقرس اناا ببرق هئاضمر هدنرورسنوک دنح

 رصبتم هدیرومآ ردنوفدم هددجا هحهرق ردشلوا توف هدنناخمر ۹



 تی ۰۷۱ نت

 یدایاتافو هدنرخالایذاج ۱۲۹۵ ( یدنفاددعسا ) یی کشت ندننسرده

 ۰ رد(یدنفا یم )ندرودص یداماد رد( رایدنفادفات ۰ زاتم)یرلمودحم رکید

 هد ۲۵۵ و اولریم بولواندنرلهجاوخ هناههدنهم . (اشااضریلع)

 یدلوا قیرف هدعب بولیدا لع هد ۵۶ یدلوایسر یساروش رادهصاخ

 یدلوا یس ر یسودرا یلوطانا هد ۲۹۵ یدلوا یسیر هرشسام قلارارب

 قفوم بودیک هنتهج دیزباب هدنعوقو برح یدلوا ندشاک را هللزع هرکص
 هلقلنا ربمریموفعلادعب یدلدا عفر یسهمر هک اا هدنحر ۷۱ هلقمامهلوا

  ندن رلپالاریمهبماظن ( كب یلعیجاح )ردشلبا تافوهلتر وص و یدل ردن و که غلف رصتم

 ۰ ردشلواتوف هدنرخالایذاج ۱۲۷۹ بولوا

 یداوا یسالنم كالس هد ۲۷۵ و سردم ردیلیوکرب ( یدنفایلع )

 هدهناخا وتفو سردم ) یدنفااضریلع ) یدلیا تانو هدنل والا یذاج ۹

 هدنعماج اسیاک یدلوا توف هدنزکس یمرکی كنلوالایذاج ۱۲۷۸ یدا دوسم
 یدنفایلعتجو ندندالوا قاشع نیدلاماسح ( یدنفایلع ظفاح ) ردنوفدم
 ۰ یدلدا نفد هوا هلا تافو هد ۱۲۷۹ ردندنسافلخ

 هدراقلماقمعاقو یدلوا ناریمریم ضیفّلاب ردیللصوم (  اشاب روای ىلع )

 لزملادمب یدلوا یفرصتم نع هلیسدا لیا مور هدنرخالاعمر ۲۷۸ بوثلوب
 روما یدلبا تافو هدننافرصتمشوم هدنلاوش ۶ بولیردنوک_هنهرمذط ده

 ۰ رداشاب روز هلا اشا قح لععاسا یودحم یداانشا

 توف هدنزوقط كن رفص ۱۲۷۹ بولوا یربدم هرصاع م ( اغا ىلع )

 ندنراسردم هلردا ( یدنفا مهف لع ) ۰ ~ ردنوفدم هدرلاق یداوا
 ( یدنفا لع ) ردشلوایسالنم ناتسدرک هد ۲۸۰ و توربب هد۲۷۹ بواوا

 لع ) ردشلرو تیواوم یرغوط هنحرات ۱۲۸۰ بول وا یبقن دادفب و ندنآ داس

 توفهدرلهنسو یدلدنالعهدعب یدلوایهاشدان "ینات ماما هد ۱۲۸: ( یدنفا

 درک «سردهددیلهتراتسا ( یدنفا یرو دج ىلع ) = ۰ ردراشلوا
 ردشملوا توفهداروا یدل وا یمالنمهم رکیدکم هدنمرخ ۸۳ ودکمهدنناضهر۷۹ و

 توف هدنشاب شب زوهد ۱۲۸۲ بولوا یتاک یسهمحت باپ ) ىدنفااضر ىلع ( ۱

 ین اشا ییطصم ردشلوا
 0 زدن وفدم هدنسوشراو

 یشابزوو ر ومآمهنملع یرلاغا ن واه نوردنا هدتادد ( اغا رقشایع )



CA EE 

 ا را لیامقرمدو یناضعایملغ هضاخت :بولواندهرکسع
  ۵۹"سردم ) یدنفایرون لع ( - ۰ ردشاواتوف هدعب و دعاقتم هد

 هدنسشب نوا كنرخالا عسر ۱۲۷۲ پولوا یسالنم هنسوبو هبلف هرک ییا

 ردن وفدم هدنشاب هدازهش یدلواتوف ۰ ۳

 ) مود كکب مرکآادبع هدازاشاب ىنطصم ديلا . ( كببتارىلع
 و یمالنمرانف رهشیکی هدنسهدلایذ ۱۲۵۵ سردم "وددرتهم ٩۰ هدنناضهر

 ار 6 و يام هروتم ةد هدنمرخ +۷ و هنردا ۱
 هنسواو یسداب یلوطانا هدنناضمر ۷۰ و یسضاق لوماشسا هدنلاوش ۷ و

 الحوالع ردنوفدم هدوا یدلواتوفهد ۱۲۷۷ یدلوا یسییر فراعم ساع

 دوج ۰ مرکلادبع)یراهودخشیدارابک «تورث یذ.طسوتم  ۰اجد(بکلردر 

 ما رب ۱۲۸۰ نکیایمهفیخرس ییوتکعهیلدع ( كیرهاطدجا ) یحوک
 ردشلواتوف هدنسکیا ۰ <

 ) كذب رفص۱۲۷۳ بواوا یناطاس ترضح ج شكو ( یدنفایفراعلع
 هرق ( هداز رت ۰ اغالع ) ردنوفدم هداشا دوځ یدلوا توف هدنشب نوا

 هد هبنایس هلا لاحرا هد ۱۲۷4 بولوا یمداتهعاع لیطصا ردیلراصح

 ردیمودحم كن دنفآ ف راع ( هدازیسیرق ۰ یدنفااضرلع ۳ ۰ یدلدانفد

 ردبح یدلواتوف هدنرنوا كنلاوش ۱۲۷ بولوآ یسالنم هفوص ۰ سردم

 هدنرخ الاعسر ۱۲۸۶ بواوا یباسق فاقوا ) یدنفایلع ( ردنوفدم هداشاب

 یلالهندبنانسقیرط ) ابابیلع جالا ( یدلواتوف هدعب یدلوآیسالنم بوبا

 ردن وفدم هدویناهلس یدلیاتافو هدنسهرع یحر ۶ بوا وایعش یهاکرد

 ) دناشابیلع دم یلرصم بواوا ندهرصم یاما (اشابیلح ىلع

 هد همئایلس یدلیا لاحرا هد ۱۲۷۵ بولوا نارمرم ردشاوا ادْک

 ردنوفدم ۰

 ) رد مودع كشدنفا نجرلاد,ء ( هدازبرشم . یدنفاقئاریلع

 ۔.هدقعلاىذ ۳ یبا هکم هدنررخالایداج ۰ یسالنمربمزا هد ۲۵۷ سردم

 یسهاب لوبناتسا هدنس ٩۰ یسیضاقلوبناتساهدنلاوش ٩۸ لوطا هدنسهج ا یذ
 یاب لیامور هدنابعش ۷۲ یرکسضاق یللوطانا هدنسهدعقلایذ ۱ ىس

 یودع یداكسم ۰ تورت ىذا طسوتم یدلبا تافو هد ۱۲۷۰ یدلوا
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 هدماش ردشمازارا تمدخرب زفلوانایسن یک ص الخ ندنسهرادا نم
 ۰ رد(اشا دج ا تنعیداماد) یدل وا قىفررېقەهنعە|ىض ر(یشحلالب ت رضح)

 ردشلبا تافو هد ۱۲۳ بولوا سردم ( هدازیش ۰ یدنفا ىلع 1

 ردندلاوم . ( هدازاشاب نطصمیلح ۰كيیماهلالع) -۰ ردنوُدمهدرادکسا
 یدشلدا لزع قرلوایالءرک دنبوشش ندیلاعباب ۰ ( ك.قئارلع )۰

 هدیونا یدتالاحت را هدنرخا ۱۲۰۳ یدلوا یقوت هدنل والامر ۲4۸ هدعبو

 نده رود هد ۲٣٣ سردم ردبل رهشیدبس 4 یدنفایلع ) س ۰ ردنوفدم

 ۱۷۲۷۹ (یدنفاقاردجا ) یودحم ردشلواتوف هدعب یدلوایمالنم مورضرا
 یسالنم درود هدو ردیلهیهاتوک ( یدنفا زن افلع ) یدلوایمالنم سدق هد

 ۰ یدلواتوف یرعوط هنلاس ۱۳۹2 قرةلوا
 لحاوس هنوط هرکص یدلوا یساولربم هصاخ ضفتلاب ( اشالع ) :

 یچنوط هدوب ) اغا ىلع ( ردشلوا توف هدنا- مر ٤ کواوا یرومأم

 تک یدلوا توف هد ۵۰ یداوا یساول هناههدنهم تولوا ندنساهآ

 (یدنفالع) ردشلوا توف هد ۱۲۹۹ ید ) كبىلع ( یالاربم ندنرام عم هر رح

 ردنوفدم هدوا ردشلبالاحترا هد ۱۲۹۰ بولوا یرادقوحوپق نواه نیبام
 یسالنم هنسو هد ۲۵۱ و ماعسرد ۰ سردم ردیلقماب ( یدنفالع )

 كناضمر ۱۲۰ یدلوا یا هکم هد ۲۰۲ و یسالنم هنردا هد ۲۵٩ و

 دنعسدع یدشح یدا ندرصع یالضف ردنوفدم هد وا یدلواتوف هدننوا

 یدلواتوفهدنشپ كنلاوش ۱۳۰۸ نکیاندلاوم ( ك.قیفوت ) ندندالوا ردیدنفا
 یدیشلواناریمربم بولواندنساما دووانراردیل هحاوتسا . ( اش یلع)
 یسلاو كسره ,دننابش یداروبب ناسحاترازو هدنرخالا میبد ۸
 اشا رغ مرڪا رادرس ییدرف یدلاق هداروا ردق هنحر ۱۲۹۱۷ تواوا

 ندارعش یودخغ یدحوک هلاا.ضق لحا هدروک ذم هامو یدلیا هدهاشم

 ` یداشب ردقهنسنوآشب هرکص ندنردب قرهلوایشاب یجوبق ) كبتعفر سر )

 ) هداز یجهبطلاب ۰ یدنفااضر ىلع ( م رداشان ناوطر فاح یردید

 ۰ ردندلاوم ردسودحم كندنفانیما

 دن رح هسوز یدلوا را ندهناشرکاسع ( اشا م ظانلع )

 یاصاهدو ) اشا اطر ىلع J یداوادیهشو حورح هده وک هدهرص ینپدناوب
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 ا رد وقدم هدرادکسا یدابا لاح را هد ۱۳۱۰ یدشلوا یظعاو نوناه مرح

 هلشالد هلفلوا یسادضک كناشادجازال ردیلنوزیرط  (اشا قیفشىلع)
  یزافویدیفسرح هلقلناریمربم هد۲۳۹ یدلوایتیما هنانهثمک یردلوا ندناکحاوخ
 هللزعەد ٤ یدلوا یرصتم دجهدعب و یظفاشهراو هد ۲ یدلوا یلئذاحم

 دعب ویفاحخ یرولسو قرصتم هنالع هرکصودیج هد 6 لیدنتسوک اقاعتم

 .بواوایسلاو مورضرا هلترازو هد ۱۲۰ یدلوآ قرصتم هبرضق ةمدشنا

 بولوارومأم هرح هدادشب هلا (اشاتلعزال) یبرهشهو یدادنا لزع هنسوا
 یوهدنلوالامسر ۱۲۵۸ نکیا هدلاحرب یدنمویدل آما هتماقا هدیساما هرکص
 ی ۰ ردشلوا تاوف هرکص تدمر هلالزع هد ۱۲۹۹ بولوا یسلاو

 ضیفتاب ندسأت ردیرتهک ردارب كکبنسح ندلاجر : ( اشاب بیج لع )
 "لاک هدنع ع ههزوم یردارنو یتاک رانوبلاق هد ۲۳۷ یدلوا ندناکحاوخ
  یسادهک و بقارژو والع هدو یرظان هناخهبح هدننابعش ۲2۰و یشابشواچ
 ترادصهدلاوشو لواقش رادرتفد هدنمرم ٤٤ و یرظاندداحشوط هد ۲۶۳ و

 . ییرومأم هدنرخالایذاج ۵۱ بولوالواقشرادرتقد انام هد 44 ویمادخگ

 ه«دنرخ الا یذاج۱۲۵۳ یدلوا لصفم هلشورغ كنوا یسودنکو غیسفنم
 ناطاس ءدلاو ترازو ٌةبنراپ هدنرخالا عر ۵6 و یرظان هیرح تام
 هدنرخاهنس یدلوایرظا هصاخهننزخ هدنرخالایذاج یسادخک كن راترضح
 ۳ رخالاعسر ۵۷ و یساضعاالاو سلحم هدنرخاوا ۱۲۶۰ یدادیالزع
 هد وبا یدلبالاح را هدنرب نواكنلو اعر ۱۲۹۱ یدلوایرظا هسرحتام#*

 : ۰ یدبآففع « ردتقم < ردم یدلدانفد

 اسنغمبولوا ندنناقلعتم كناشادجازال ندیلنوزیرط (  اشاماضرلع )

 هد ۱۳۶ یداوا یسهدوو نغم لزعلا دنمبو یسک رک ریمزا هدعبو یم

 ترازو ءد۱۳۶۵ يدلوا اده باشا فژریسیلاو باحهلیس ها ماع لیطصا
 بولوا رومأم هدادنب یدلوا یسلاو رکیر اید هد ۲:۰ یدلوایسلاو بلح
 ۲۵۳ ردشلوایسلاو دادغب كرداتمدح هل ودهلحارخا نداروا ییاشاب دواد

 ۱۲۵۹۸ یدلوایسبلاوءدح ةمنهد ه>بولوایسلاوزوررهش ةوالع هدنمر

 ۱۳۲ و ردشع|لاصفناهدنسدعقلایذ ۱۲۹۱ بولوایسیلاوماش هدنا والامسر
 یدادنب یدبا + رونغ < ردم ۰ یعاش«لماک « لقا ردشلیالاح را هدنناخمر



 تو ۳2 دف

 ندنیل ص كتىدنفأ دع هداز یدنفا نام ند. لا وم ) ادب لع جالا 5

 هج هل: يدولاک وب شیروما ن کیا | هدنشاب زکسنوا ؛یردب یدلبا دلو هد ۵

 روظنم بودنا مفد هلا راطخا هاشاب زبزع یبهرد هدقح رازاپ هدوب بودک

 هرکصهنسچوا بولوا یمل ستم یتسامرک هلقلبشاب یجوبقهدلباقم یتمدخش و شلوا

 یوکناتسا یناریمریم ٌةبتراب هدنسهحایذ ۲2۰ یداوا یلسته هکتو یرسکلاج
 ۱۲4۵ یّدلوا یظفاحم زافو هلاانس ترازو بتراب هد ۲26 بولوا ینرمصتم

 یسلا وماشآسات هدههو هسوق هدنم رخ ٩ ماشهدنرح الایداج ۷٤و هسورب هد

 ۱۲۵۷ ینوک ییتقرق كنلوصو ههرونم "هنندم بولوا مرا میش هد ۷و

 یسهفیلخ كندنفا مشاه یحش یرداق یدلوا توف هدنسیمرکی كنناضمر

 الصاو قداص هنل ودو هاشداب بولوا واتور « لداع « رادشد تیاف بول وا

 یسلحم هعفات ( كى تزع دی ( یردارب یدا مقتسو فقع شمالوا رادهکل

 ردشلیا لاحرا هدانسزلد شک كن رخ الایذاج ۱۳۸۳ بولوا ندنساضعا

 ۰ ردب وفدم هدنسهکن یدنفا يج

 ندنکحاوخ ضفتلاب ندبلاعباب ( هداز لیلح«یدنفا فئار لع )

 دناخهربخ هد ۲۳۸ هلصانهرود لزعلادهب و یدلوا یلاع ردص "ییوتکم قرلوا

 بول و|یب هبساع شابهدعب و یسحهبساح یلوطاا ۶۹ هرکص ردشل وا یرظات

 هدنسهح ایذا ۲ع۳یدلوایسحهبسام نیم رح هایمان | یا قشهدننابعش ۲ ۹ ٤

 ىدنفامطاسیلع)  «ردشلوا توف هد ۲۸ بول وا ندنساضعا یلاعباب یاروش

 بولواالنم «سردم ردمودخم كندنفا دو دعسا حالا ( هدازیهلز .

 ۱۳:۸ بواوا یسهاب همرکم "دکم هدعب یدلوا یسالنم هنردا هدنلاوش ۶

 3 (كبىردق د ) ندرودص ردشلیاتافو و حوا نوا كنلوالاعسر

 هدنناب یداندلق بابرا شت |لسدت ی (عماوتاهقدح) ردنوفدم هدیوا ردیردن

 ردشلواتوف ءدنلوالامر ۶ هک ردنوفدم (تادعطاسیع) سردمیدشح

 یظعاو دجا ناطلسو بولوا یضش رلقاوص ندهبناش (یدنفالع جالا. )

 ۱۲۹۸ بول وا (یدننانیمادع ( فود هنر ردشلیاتاف و هد ۱۲۰٣۸ بولوا

 ۰ راردن وفدم هدش رق یرغساک یدلوا توف هدنشبنوا كناعش

 یهالنم شعم هدنل والایذاج ۲0۹ سردم ( هدازدام ۰ یدنفالع ) ۱

  تولوا یافعاو هر املس ردما راصعچ وق ) یدنفالع ( یدلوا توفهدعب یدلوا

 بولوا ندحاشم ردیلرمزا ( یدنفا ىلع جالا ) یدلیا لاحرا هد ۹



 د ھا خ

 يا یردرد,مودنم كناشا فسوب ( هداز ینامارق ءاشاپیلع )

  ندیهاشدا ترضح فرط هد ۲۶۹ یدلوا یسیلاو برع سلبارط هد ۸

 هاروا اشا بیج قیرف هللا نوناهیاعود هدا ۱ بوایردنوک ینامرف قلاشا

 . اشا ىلع هلیدالوا لنامارق بولیربو ماتخنسهرادا كنهلاعوب بولوا لصاو

 ۰ ردشلوا توف مات نت چافرب ردشلدنا بلح هنداعسرد

 ` ٥۱۲۵ب ولوا النم « سردم ( .داز ادّغک نامع . یدنفااطر ىلع )

 لدداون ( كب ىلع جالا ) - ردشلوا ت وفهدنسکیا كن رخالایذاج

 :اوخهد ۱۲۲۳۳ ضفتلاب ندلق ردمودم كکب فسوو یدبفح كناشاب نسح
 نواه ٌهرص هدعب یشابشواچ هد ۲۲۷ یدلوا یسیحهعطاقم لوب اتسا هلقلناکح

 هدنلاوشبولوا ینیما هناسرت هدنرخالایذاج ۲۳۸ یرظان هریخذ هرکص ینیما
 . یثابشواج ناب هد ء٥ لوا ما زورهدنلاوش ءو یمارتقد هد ۰ هلا لزع

 مقتسم ردشلوا توف هد ۱۲۰۵ لزءلادس بولوا لک و یقوت هد 2۷و

 یودخعوهد ۱۲۳۸ ( كیدواد )یسیحهعیابم جافاهرق یردارب یدا انشاروماو

 هدجا هحءرق هدیحوا رلیدلیا تافو هد ۱۲۵۷ ( كدبعسد جالا ) نداعز

 ۰ یدلدا نفد

 یالاریم هینوق لوخدلاب دهناهاش رک اسع هدتیادد . ( اشا ىلع جالا )

 یدلوا قیرف هدنلوالایذاج ۱۲۵۳ بولوا یرومآ۰ هناحشوط هلقلاول ءرکصو
 . . هد شلعا لزع هد ۲۰۵ یدلوا یظفاع زاغو .دنطساوا یسهدعقلا ید ۶6

 قوازوشلدا لقا هبهکلم هلقلناریمریم هد ۲٤۹٥ رکصو قیرف هروصنمفیدر

 نفد هوا بودا تافو الوزعم هد ۱۲۰۱ ردشلوا یخد یفرصتم هرصقو

 0 ۰ یدلدنا

 دف هد۱۲۳۵ ضیفتلاب ندلق ردلهسور . ( قانن لآ .یدنفا ىلع )
 یلوطاا هد ۲۵و یناک ی رک هد ۲۳۷و یتسا رهش هدعبو یرظا نواه

 یجهبساسح شاب هد ۲٤۳ ینیما ان یماج هناحوط هد ۲۵۱و یسحهبساخم *

  بولوایمادنک ناطلسهلابهءهد ۸٤۲و یشابشواج اقامت ینیمارتفد هد ۲۶۷ و
 دعب تولوا لوا ةمانزور هدنناعش ۲۵۲ ییقوت هد ۲۵۱ یدلدا لزع ۰

 ` تمدح لها «بساش یدلیا تافو ءدنسدنوا كن رحالامسر ۱۲۵۷ لزعلا

 ۰ رد( شا دعس ) داماد ینکی ردنوفدم هدنسهلکسا ناتسب یدا



۳َ 

 بسم 0 حب ا

 تس لکا نات یدلیز لارا هدنناضر ۱۷۵۰ ا رظا تارا ۱
 رد اشاب تعفر قدایص ی ودخ یدا قف ۰ قداص « لقاع ۳ دا

 توف اا ید ۱۲۵۰ ردروشلسو شکناک روهشم چرا كلع)

 روهشم هد نوزوا ردملن وب رط ) یدنفا دج ىلع ) دم ردا

 "یلاوم یودخ ردشلتا لاحت را هد ۱۲۵۰ یدنا لضاف سردمو ماتسردرب
 توف :هدنسکیا كنلوالایذاچ ۱۲۸۲ رددنفا یهذدجیمالنم دادغب نده رود"

 ۱ ۰ ردنوفدم هدیونا هدف ریو

 سردمردندندالوا تک یناضلعاسا . ( هدا زج كم اسرلع )

e۲۳۱ یتالنمهسورت و ۳۳۹ رادکسا هد  Eکم  

 یلوطانا ەد ۲۶ ۳یس ها لوطاتا هد ۲۲ یسهابل وبناتساهدنناضم ر ۲۳۰ یه

 كناوالایذاج ۱۲۵۱ یداوا یاب لیامور هد ۲۵۱ بولوا ,رکسیشاق
 یودعردن د همسر یالع یدلدا نفد اسب رت یدح یدلوا توف هدنوا

 ینسح نیسح)یرامودغرکید یدلوا توف هد ۱۲۷۱ ( كب لماک ینطصم )

 ۰ رد( رلکب تباث دعو
 ربمزا هد ۱۲4٩ بولوا ماعسرد « سردم ردیلهرقنا ( یدنفا ىلع )

 ردیدنفا دیشر ظفاح یسهدازردار یدلیا تافو هد ۷ خرا یفالبس#

 یعش رلفاوص هد ۱۲۵5 ردیمودع كندنفا لاج ( یدنفا ندااءالع ىلع )

 نطو ىلع ) ردشملوا ) یدنفادسع مش) هنر یدلوا توف هد ۱۲۵۱ تولوا

 هددجاهحهرق یدلپا تافو هد ۱ ۳ بواوایس هجاوخ نواه ن وردنا( یدنفا

 ۰ یدا طاطخ روهشم ردن وفدم

 ردمودخ كندا فرم (مداز یاموک یوا تاشن زع )
 ماسدحم ) ندنناقلعت ردشلوا توفهدندردنواكتناضمر ۱۲۵۲ نکیآ سرد»

 ینطصم)یودخم ردشوا توف هرکص ندنلاس ۱۳۹۰ بولواسردم ( یدنفا

 >لع) -۰ یدا تاحرب هدلاس ۱۲۷۷ بولوا ندنیهردم( یدنفا تفآر
 رامعم هد ۲۳۵ بولوا ییودخكناشاب لیعام ا یرارف (  یلرصم ۰ كباضر
 هلا ناونع لیدس هدب یدلوا یشاپ یعحعل هد ۲۳۹ لزعلادعم بولوا یثاب

 ردشلوا توف هدنسهرع كدرخالا یذاج ۱۲۳ یدد یردم هصاخ هيا

 ۰ ردنوفدم هددجا ی



 E E LI LS E ی
 0 ETRE = ONE بس 1

 یا كن ا و ملا رداع ( اشا اطر ىلع )
  یداواناریمریمو ۍظفاغیوکتاتسا هد ۱۲:۵ بواوا یرظان طلغهدمب یدلوا
 ۳ ردا هللاتافو هد۱۲2۸ یداوایئابیجوپق ءرکص ب 2 وا قرصتم هرقنا هدعب
 ۱ ۰ ردکب !لیج هللادعس مودع ردشلدا ن رفد هنس وق

 ۰ e وا كناشا لا ا (هداز راد ۰ كب اضر ىلع )
 یمالنم دم ررکم 5 هد ۱۲۲ یقرتلاپ هدعب یسالتم ریمزا هد ۲۳۷ سردم

 ۰ .پولوا ارقلایش ردیلهرقنا (یدنفا ىلع ظفاح ) ردشل وا توف هداروا صلوا
 ٠ ىلع ) - ۰ ردوفدم هدرادکسا یدلواتوف هدنشب نوا كنلاوش هد ۷

 توف هدعب و لزع هد ۹ تولوا یرظا وصو یشاب یجوق ( اغا ت

 شلدبا لزع بولوا یساغا ریکشپ ضیفتاب ردینوردنا ( اغا لع ) یداوا
 هدیرت ردکب تزع ییود- ردنوفدم هدنعاب سن ون ر ردنا تافو هد ۱۲۵۱ و

 ۱۶۱ لع ) یدلوا توف هد ۱۲۹۲ هکر دکب هللا دبع ندنسهمدخ نوردنا

 . چوق لع) یدلوا یلسنم هیهاتوکو یثاب یجوبق بولوا هدازاغا یسوم لنالب
  ردیلنکا ( اغالع ) ردشلوا یشاب یجومققرهلوایساغا یریکی هدصراق ( اغا
 یلسهیسهرقو یشابیجوبق (كییعیجاح) یداوایشاب یجوبقو یسهدوبو هبل رپ
 | یدلوایشاب یجوقو یدامادكکب حاتفلادبع یاعا هنګز( كم یعیجاح)یدلوا

  هدرلهنسوب یدلوا یفاب یجویتهدوب ردیلبنومطسف (هدازیجواویجاح ۰ كب ىلع )
 ردیمودخ كاذيدنفا بلاغ فیرش ( ىدنفا ىلع فيرش ) --۰ رایدلواتوف
 ردق هنلاس ۱۳۵۰ یقردلوا تافتلا رهظم یدلک دئاعسرد هرکصندشافو یرد

 2 ۱ ۰ ردشلطا لاح را هدعب بولاقتاتحرب
 و اغا نا یورس شک لشدو یشاب ی اتش ) جا السا ٠ كب ىلع )

 هزنوبصعتلاناخمبلس ناطلسو نانلواجارخ| هلغلبشاب 0 ندنوناهنوردنا

 ۱۲۳۰و لیدی شاب ضشفتلاب هدنوناهنوردنآ ردنمودعع ثكکی دیعس ندالاحرا

 یدلد| لزع دنس كن رفص ۱۳۲۳۱ یدلوا یشاپیجاتسب هدنرخالا عیر
 ییمااش یسهلدق ىح وط هد۲۳۸و یشاب یعحعل هد۲۳۷ بول وایئاب یجوبق دعب

 یحهزاخهد۲2۳ یدنل وا لع هدنسهد قلی د۱٤۲ بول وا لوا روخاریمًآبناعتمو
 هدنلاوشهسواو یرظان هنا وط اقامتم هدهسدنل وا لزع هد ٤٤ تولوا یاب

 هدنل والامر ۱۳۹۰ یدلدا لزع هدر الایذا ج ۲4٩ بولوا یم ان ازت



 و۳ 1

 ندرودصیودحش ردشلدانفد ه وبا هلا لاحرا دیس كنناضمر 4

 ۱۳۷۳۰ نکیآ ز زاح یسهسر همان ) یار دنا دبع دج ( داد كکب نیسح

 ۰ راردنوفدم هدرا یداوا توف هدنستلا نوا كنناضمر
 هازاغو هد ۱۲: بولوا یلسنم یو ضیفتلاب ( كب یداه ىلع )

 ۔رق ( اغالع ) -۰ یدلیا لاحرا ًاقاعتم یدلوا یطفاحم یتهح یلوطانا
 یداوا یسادنک نوباه نرخ هلا ضیفت لوخدلاب هنوباه نوردنآ ردیلسپ

 ریکنشاچ رس ردیلهسوا ( افا یلع ) یدلوا توف هدنرب یمرکپ كنيحر ٥
 . ردشلدانفد هنغا رای وص شک لا تاف و هدنمرخ ۱۲4 بول و یهاشداب

 نابساپ هلیتیعم اشا نیسح كحوک هد ۲۱۲ ردلصراق ( اشا ىلع )

 هد ۲۲۱ و فرصت یارسقا هلقلناريم ریم ة:اکم قرهلوب هدنسهدراخم هداز
 یدلربو ترازو هد ۲۲۶ بواوا یفرصم یرخوا هد ۲۲۳ و لیدنتسوک

 زکس هدههراغ بولوا ینرصتم نمرح هدعبو یارسقا راکت هدنلاوش هنسوا
 یااقمکاق نواه یودرا هدنسهرغ یرخالامسر ۲۲۰ یداوا حورحم ندنرب

 هددنردا هلعفر یرازو هدنحرات ۲۳۲ یداوا یظفاحم ییوک رهش هدعب بولوا

 دع ) روشمبس نیکی ردشلوا توف هدنلاس ۱۲۵۰ هداروا ین ا 0ک
 Ek جو یخد هکب شع یساق یدلر و قلشاب جوق هد۲ ۲۲ هد آ اغا

 ۰ یدا رصاقو زحاع هدهرادامعاو رداق هرضو برح یدشلرو

 نفد هوا هلا تافو هد ٥ ردندح اشم ) یدنفا توفص ىلع (

 یشاب رر ششتلاپ ہد واه نو ردنا ردلدرک ( اغا ىلع ( ٠ ردشلدنا

 ۲٤۷ یدلوا یراب رهش رادعلس ةعفد هدنرنوا كنلوالا مر ۱۲۳۸ یدلوا

 هد دالوایدا یرایرهش ب وغم ردنوفد مهد وا یدلیا لاح راءدنح وا كنا والایذاج

 مناخیسهعرک ردراویدافحا رلیدلیا انفا یرامودع هدهسبدقار تورتق وح كب

 ندنرلمودع ردشع|تافو لواهنسدنج بولوایسهحوز كندنفا فراعندلاحر

 نیمادجم) یرکید شبا لاحترا هد ۱۲۷۱ بواوا یرظانوص ابد قیفوت )

 نسح) هدسودخرب نا اسب کا ٩ ۱۲۰۵ هسیا (كب

 ( یدنفانسحجاا ) یرداركاغا ردشلواتوف هدنکلیعک هدوابولوا (كب

 ردشلواتوف د شب نوا كنرخالایذاج ۱۲۰۱۳ قرهلواحرندنوناه نوردنا

 ۰ رلردب وژدم هدب وا ىسەلج



 ۱ — ۵۷۲ تب

 . ندقلرادشسبولوا یدارا هسکزوحوا لقتم ندنرد یدا نیطف ۰ ی

 تانعت راوط شورع كہ زو یونس صوصح هنرالوزعم ید هدنل رع

 یرالعوا ردسرق هشقلا ینس یدشمرووا هدنس هی اتحاس هدنوک هنروا هلا

 ردشلوا روایو یجنام هکرد ( اشاپ لعامسا ) قیرف یرب ندندافحا بولوا
 یدیفح ندنا یدلوا توفهد ۱۳۰5 ماخ هم یسهحوز كب فیفع یسهعرک

 یردار كیاشاپ ىلع ردکی دچا هدازکب ففع ندنساضعا هه وسر تعج

 ۰ ردشلدا نفد هنناتسرېق افو هلا لاحترا هد ۱۲۲۹ ( ك نجرلادبع )

 ندناکحاوخ هلشلوا ندلف بابرا ردیلهساما (اشاپ ىلع ظفاح )

 هلا یڈ ۱۲۲۶ یدلوا یسا رېش هد ۲۲۲ و یجهمازور كحوکو شاوا

 هسناح هدنسکیا كنس هعایذ ۲۲۹ یدلوا ارد نادوبق ةرازولا عه هدنس

 كنلاوش ۲۲۷ ینرصتهیونرطو يحشروس یلیامور هرکصنوکج افر و یسیلاو
 ماش هدنرخالا یذاج ۲۳۱ و یسیلاو ندو هرکصو شیبو هرتساس هدنحوا

 .یسلاو بلح هدمو یفرصتم دجو هک هدنرجح الا میر ۲۳۲ و یسلا و

 یرفناکو هرقنا هد ۳۵ و صراقهدءهب و مورضرا هد ۳2 و رداح هد ۲۳۳ و

 هدنلوالامییر ۳۸ و شلدا لزع هد ۲۳۷ بولوایسلاو رکیراید هد ۲۳۹ و
 درصق هد ۶۱ و هقر هدنلاوش ۶۰ و شعم هدشلوالا یذاجو نوزرط

 هدنلوالا یذاج ۲۶6 یدلوا قرصتم اس هلکلرکسعرس زافو هد ۲:۳ و

 یتا بدات یراتلواهطساو هی رابرارف رکسع شعب سا الب ندننلظفاحم زات وب
 هداروا هدنااوش ۲46 ردشلدا رومام هتماقا هدبلوپبلک هلا لرع ندنبسح

 هللا اشاب دجا دادقم یرامود یدا قداص ۰ ردتقم « ردم یدتیا لاحنرا
 هدنسدی كننابعش ۳ نکی یاب جوبق ك نیسح زدکب نیت نسح

 یجوبق یخد ( افا دجا مسر ) یمادخک ردنوفدم هدوشوط ردشلوا توف

 ۰ ردشلوا یشاب

 یفوصتم سلبارط هلیفلغوشاب هدرجو یشاب یجوبق (  اشاب دعسا ىلع )
 ۰ ردشلوا توف هدعبو لع هد ۱۲۶۲ یدلوا ناریمربم هرکصو

 هد ۱۲۵۱ ضیفتلاب ندیلاع باب (  هداز یئاجر ۰ یدنفا قیفوت ىلع )
 لع ) - ۰ ردشاوا توف هدعب یدلوا یتاک راسو ءابرغ یاکحاوخ بتراب
 یدلدالزع.د ۱۲۵ بولوا لصخسبرق ضفتلاب هدو (.یدنفا ور



 زگت رابد ةراژۇلامم هد هد۲۳۰۱ بواوا (هدازیناروک ۰ اشا ل

 بول وایسیلاوشع رم هد۲۳۸ یرصتقوازوو ده رصبق هدنرخا ۲۲۷ یسلاو

 رداشا دجخ یردارب یداردتقمربع هقتروقتف یدلواینوتمهدمب و لوزعمه» £

 هلیسهرصیدلوا یبهطناچ لا لوخد هواه نوردنا (ظفاح» اغالع )

 هلغفلوا هیجوت هرخا قلرادمطس هد ۱۲۲۱ بولوا یرایرهش رادقوحهد ۳

 ةدوعلا دعب یدلیا تعزع هغ رش 3 بوثلوا غارح هد ۱۳۲۷ یدلاق سوم

 ثكنلوالاممر ۱۲:۳ لزهلادعبیدلوالصحم سبربق نامز یلیخرهلةايشابىجوپة

 مهاربا ) یتیما دنا_هشمک یداماد ردنوفدم هد وبا یدلوا توف هدنشپ زك

 ۳ وشلوا ندناکحاوخ ضیفلاپب  (یدنفا ىلع دسلا)- ۰ رد( افا

 هدنلاوش یدلوا ینیما انن یسهلشق رایحه رع هدنیحر ۱۲۳۸ ردشمتا قلیشاب

 هدازهشبودا تافو هدنربوا كن رخ الاعم ر ۱۲۳ یدل وایسبح هل اقم هداس

 ردیلعواكناشابدجاشابلاص ( كيراقفلاوذلع ) ۰ یدلدنانفد هنس ر

 بوداتافو هدنر یمرکی كن رخالایذاج ۱۲٤۳ یدلوا ندناکجاوخ ضفتلاب

 نواه هرص بولوآ دووانرا ) كى ىلع ( رد شملدبا نفد ههفوص ایا كحوك

 رانو ردشلوا نر هد ۳ : ردیلهئسو | ۴ اشاب لع) یدلوا یا:

 ۰ رایدلوا توف هدراهنسو

 هدنسهنانخولوم اشاپ مساق ردیمودخ كندددحم دیسلا ( هدد ىلع) -
 ۰ ردشلنا لاحترا هد ۱۲۵۳ هلا تهشم هنس کیا زوتوا

 هدنوباهنوردنا ردیمودخش كناشادجا تع ىق ور . ( كناشاب ىلع )
 رادملس "ةعفد هدنستلایرکی كنناضمر ۱۲۳٩ ردشلوایساغا دنیلد ضیفثاب

 . یذاج ۲۳۸ بوئلوا لزع ہدنحوا یمرکی كنبرفص ۲۳۳ یدلوا یرایرهش
 دیاشاپنیسح اغانیروماقجنایدلوا مظعاردصترازولاعمهدنشبیعرکی كنرخالا
 لزمبدنزکسكن رخ الی ۱۲۳۹ هل |افهتسا بوروعل تقو هلا عیدو

 یراژو هد ۲:۳ یدلوا یسلاو هسوف هدلاوش نولپزش نقش

 تافتل | بوقیجد واه روضح هد ۲:۶ یدلیا تماقا هدنکلتفح هدهبلام هلعفر

 یظفاحم یزاغوب دیفسرحم هلبنرازو یاشا هنرخالایذاج هنسوا یدلروبب
 + لقاع « لیصا ۰ ملس « ملح ردشلوا توف "ةاحافم هداروا هدندمزا یداوا

۳۹ 



  ROت 2

 هدنس ها یذ ۱۳۳۹ نکیا و اغالع ) ر :دشلدا ع نفد 2

 هنخلشاب نو )اغا ىلع ( یدشش هنلاس ۱۲۱ بواوا یاب ییحبح ۰

  ۷یهاشدا یعقوا ( اغایلع ) رایدلواتوف لزملادعب یدیشفلوانییمآ هد
 ردنوئدم هدنادمقو وا یدلواتوف هد ۱۳:۲ بولوا ۰

 ) یسالنم ربمزا هدنبحر ۲۳۳۰سردم ردیللرو ( یدنفایزعر ىلع
 تا ااو دص یدل را ینا هکم هد ۲۳۹ و یسیضاق هسور هده و

 ) هد ۲۶۳ یدلوا ینا یوثف هدنلاوش ۲۱ سردم رددابا ناس ( یدنفالع

 هسخدالبو سردم ( یدنفا بلاغدج ) دسلایودخ یدلواتوفهدعب ولزع

 ناطلس هاش ( كییلع) - ۰ یدا هدنراخرا ۱۲۹۵ هک یدلوایسالنم
 یاب یعفراص هدناوش ۷ ضيا هدنواه نوردنا بولواندنراعارح
 نوا عسر ۲۳ بول وا یساد کیر رفس هدنرفص ۳ یساعا نیل یھ

 ۰ ردشلدانفد ادا | هلا تاف ي ددا

 بولوا نداکحاوح هد۱۲۳۹ ضشتلاب ندلق ( یدنفا بانح ىلع (

 بولوا ندنسافلخ ترادض ییوتکم ( یدنفا یلع لع ) یدلوا یتاک رادملس
 ( یدنفا یلاعلع ) یدلوا یسبحهرک دت هعلق كوس هلکل هحاوخ هد ۰

 ی رکیدکبیداوا یناک رادحهبح هد۱ ۲۳۹یدلواناکحاوخ ضشفتلابندلق هدو

 ۰ رایدلیا تافو بقاعتم

 هدنسهراد اشا ىلع اصوصخو ارزو ردیلنراپسا ( دیس.اشاب ىلع )

 یسیلاو هروم ترازو ةبرابهدنزا را” ۲۳۱۰ یداوا یشابیجوقهرکصندقدنل وب
 ردص هدنزوقط نوا كنلوالامسر ۲۳هو یسلاو راک دوادخ هدنلاوش ۳عو

 نوک چاقرب یدنلوا لزع هدندرد یمرکی كنرخالا یذاج ۲۳ بولوا مظعا

 یسلاوهروم رارکت هرکصویظفام نور هرقو یرکسعرس زکد هرق هدنرو

 یراقاخسیرفن اکو هرقنایدلریو هننمود را هلالزعهدنسدنلا ثانلاوش ۲۳۷ بول وا

 هدنلوالاعسر ۲ع۰یدلدا لزع ندرلقاحس روک ذم هدنمرم ۲۳۸یدلدنا اطعا

 هد هلام بواوا یسبلاو هدسوق هدعب بولیداما یتماقا هدهبلف هلعفر یترازو

 هرادکسا یشعن یدلوا توف هدنشب كنرخالایذاج ۱۲۶۲ یداریدتا تماقا

 زیزع) ندرودص یودعیدا قداص یدلدا نفد هدجا هحهرق هللا لقت

 ۰ ید یسهتشنا كناشاب دیشر ینطصم رد ( كب



 ار کک

e ۴ :هوالع اار :دنادوبق هو ر شص ۶ را یباقمکاق  

 ًاباعتمهدهسب دلوا یفرصتم هشالع هلال نع هدنحوایمرکپ كنحر ۵ یدادا

 بولوا یسلاو نوز رط هلساشا هدرخادنس یدلردنوک ةرازو الب هب یل

 تدمر هلع هدنرخا ۱۳۲۷۲۵ یدلیاتمدخ زارا بوکحدس هتطاستكنهسور

 اپ | یهکت هدنمرحم ۱۲۲۹ یدلوایسلاو دسنوقرکص بوروتوا هدهرقنا

 هب یم هخ هلترازو عفر هلقمامهلوا قفوم هثیشرب هدنکل کو وب هشرزوا

 هرکص هنس دنحو یظفاح صراق نداروا هلا ایوح دناشک هدعب یداردنوک

 جاو هیالع هد ۲۳عو یسیلاو راصحمرق هدنلوالامسر ۲۳۳ یسیلاو ساوس
 . هداقوتةرازوالب هل لزع هد ۲۳۷ بول و یسلاوزوسغا اننا هد ۲۳٩ و لیا

 یداراو ىمطو یتعاصثردشلوا توف هداروا هدنمرع ۹ یارو .

 قالشیق هنرداو یشاب یحوبق یکی ردشلوا یشاب یجوہق ( اغالع ) ندنسابرقا
 زدند اند هباشاب ارج بودبآتافو هدنسهدمقلایذ ۱۲۹۱ (|قطصم) یتما
 ردلح هلقلناریمریم هد ۱۲۳5 بواوا یرادحلس كناشاب دجازال ( اغا ىلع )

 بولوا ندنساا هنسو ( اشا ىلع ) یدلوا یفرصتم مروح هد ۲۳۹ و

 هدرادنسویداشلداو؛ء هدننلاخدهلتکرح هناشکرس قلارار و شاواناریمریم

 . یدلواتوف
 هدنسهایذ ۱۲۳6 بوخن ندناجوارد رب )رق - ۲

 لوق هلبسهرص هدو ( افالع ) یدلیا لاصفنا هد ۲۳۰ یدلوا یساغا یرصکی
 لزع هد ۲۳۹ یداوا یساغا یرچکب هدنرخالامسر ۱۲۳۸ بولوا یمادضک

 نوا كشرخالایذاج ۲۱۳۹ ا دوب د ( اغالع ( یدلدا

 ندقاحوا ( اغالع ) یشالاصفتا .دنجماهنسوا بولوایمافا یک یک
 یدل وایثابیحومق هد ۱۲۳۵ بول وا یمابنایکس رس یا رو ی

 رایدلوا توفهدراهنسو یدلدنالزع هرکصبول وا یماغا لنبع «ابرع هد ۸

 بودا تافو هد ۱۲۶۱ بولوا یف نحو رديلتور رخ ( اغاىلع دسلا )

 یحهبح بوذش ندنغاحوا یحهبح ( اغا لع ) ردشلدا نفد هنوک یضاق

 هل ایذ ۱۲۳۹ اعدتسالاب ينازع ییالوط ندابسا شعب بولوا یشاب
 وسام هخ رزوا راب رب هدنلوطاا هد ۲:۱ یدلدا لزع هدنس

 هرادکسا هللاتاذو هدنشب یعرکی كنلاوش ۱۲2۱ ردشلوا یشاب یحوبق بولوا



 1 ۱ ره -
 و یدسح ردشلوا توف هداروا بوناوا ما زعا هسودر لزعلاب هدنزومط

 یار ىدا روسح یرحو رادکشیا زوام# ییللا یس یدلدنا نقد هدجا "

 * رد(كن لبلخ) و یحو#

 ٠ نادوبق هش راک راجه ادن ندنلح اوسقادووان را (هدازعوضن ۰ اشا ىلع )

 بونلآ هه ههاسرتهدننامزاشاب نی ۔> كح وک هلبسح تس رام هدهد رح روما یدلوا
 ور نوجا هظفاغ ی رلوصقادووا را ردشلوا نادوبق هد ۲۲6۵ ضفللاپ

 هل رازو هدنژ وقط نوا كن رفص ۳۳۷ بونلوب هداپرد هح رل هنس یدلردنوک

  یشدلوا کار هدزقاس هدنزکس یمرکب ك-نبحد ۱۳۲۳۷ یدلوا ارد نادوبق
 میهش ۰ رده ردشلدا نفد هدزقاس ردشلبا تافو ادهش هلفلا شتا یسک

 ا ۰ یدا انشا ه هی ر ۶. روما

 تاعا واهدنناف ویردب ردیم ود كکب لو یا "نده )اشا 3 ر

 - قلا یمریمهایسهبص وناش اب د روق هلتءاجش راهظا هدرلاروا هلبا باسقن هه د روق هرکصو
 بویمهئوط ینیرب اشا میهاربا یلغوا هدننوف اشا دروقیدلوا قرص هیناپ هللا

 رتسانمو كينالسو رهشکپ همای یسودنک ب وتوط فوقوم هدننای ینا اش ىلع

 هلغعازقهد رح هللارلرسنارفبوشددا رلکلتفح زواج م ندزوکباوشلوا یسیلاو
 مور هدنسهچایذ ۲۲۹ ردشملروناسحاترازو ةافاکم ەدنلوالایذاج ۳

 تادش ردبولوا یرکیدیسلاو یلیامور هرکصیڈلوا یرکسءرسو یسبل ویلیا
 هلا لزعندشراظ:تادنرد هدنیحر ۲۳۵ یدلروم ناسحا یاونع ین راظن

 هلیدالوا هدنسوبة یرولس یدلوا توف هد ۲۳۷یدلدیا اقا هدنسهدهع همای ۱

 راشخ) ید ز واهه یناسکسیس یدتا تمدخ هددعقآو تابراحم ردنوفدم

 میلسهداز اشا لو اشاب نیسح هداز اشا راتو رلاشاپ لاصو دو یلوو

 او دالوا كو ( رلاشا لبعامساو

 بوریک هنراهرتاد ارزو ۳ ( یبهخرج « جالا ۰ اغا ىلع )

 دیشروخ بودیک ءرصم هلبااشاب اض فوب یدنازق رادتقا بو وقوا
 بولوا یظفاحم رحلا عو یناریمریم ةمئراب هد ۱۲۱٩ یدلوا رادرهم هد اش اب

 هم راپهدنسهدعقلایذ ۲۲۱ یدلک هناعسرد هدنند وعاشا دیشروخ هد ۰

 یظفاحم زوہ عا هد ۲۳۲ یسلا و هرتساسو یسحدح رح نواهیو درا ترازو

 ۱۲۲۳ نوا اهتشم هلیسم | ناشی رب بوراپ یادعا فوفص هدشالهرق یدلوا



 و

 ج 00 ۱

 ۰ یدلدنا نفد هنعماح اشا دار
 هد ۲۲۳ بولوا ناریمریمو یاب یحوق ردا شعر (اشا لع)

 یسلاو يليا مور ترازو 4برای هدنحوا كنلاوش ۲۲۷ و یظفام هناح و

 ردشلواتوف هد ۱۲۳۲ یدلوا یسلاو شس هدعب یظفاحم دارغلب هد ۲۳۱ و

 ۰ رلیدلوا یثاب یجوبق ( اغا ىلع ) یجریلبکو ( اغا دع ) یرادهنزخ
 ییما نوباه ندسمو یساغا صاخ «روشهلسردیلنامارق (  اغا ىلع )

 دجادس ردشلوا توف هدنرب یهرکبكنلاوش ۲۳۶ و ردشلوا لوزعم تولوا

 ۱ ردوفدم هدنسهرد

 فورعم هند (یره وح) ردباقوازو (یرهوح یدنفا لع یحاخ (

 e ردشننا نود عدس جم هلن وقهدن حر ۳۳۹ بواوا ندور بابرا

 . ها ید ۲۸۲ ( N یحاح)و هد ۲۳۷ ( یدنفارع۰ هداز

 ۰ رد (كیرهیلع) یدیفح رایدنا ندنراجت بابرا رایدلوا توف هدنس

 بولوا ندنرلهلوک كکب ینلا هدرصهردیجروک ( یدیس ۰ اشاب یع)
 هرکص پول وا نادویق هنافسضوب هلءبسحینراسح بول اوت ر هدنغاج وا ب رغ ربازح

 نوناه یامتودو یاب یحوبقو یدربک هنتمدخ هرصاع ةناسرتبولک هتداتسرد

 یحر ۲۲۳ بولوا ایرد نادوبق ترازو بتراب هد ۲۲۲ یدلوا یغوشاب
 الحا هیهسور هلرازوعفر یم هتسافعتسا هدهسدل وا یسلاو هرتسلس هدندهرغ

 هللاترازو داعاو بولوا ایرد نادوبق اینا هدسنحوا كنلاوش ۲۲۳ یدادا

  هراصحهرق دخالابینرازوولنع هد دردی یکی كس رفص ۶ بول وا فطلت

 لثمهدتعاهثو ردام هدنش ردشلوا توف هداروا هد ۱۲۳۰ یدلدنا لاسرا

 ۰ زد (اشا یدج) یودخ یدلکد شوخ یاضوا هددسیا ردا

 هنیوخ هلکغا تحابقر هداروا هدنلئاوا ردیلردنن ( اشا ىلع )

 هدانناربا اشا دجازال هرکض یدشمتا باستا هاغا ىلع ندنهوحو بودک

 كنآ یدلوا یثاب یحوبق بودیک همورضرا هدلکلر و یدلوا رادیبس نکیا

 ۲۲۷ ًاقاحتم بواوآ ناربمربم هدمبو یسیحهمیام هن وک هلتدوع هدننافو

 ًاقاعتم قرملوا یسیحهخرح نواه یودراو یفرصتم هنردا هدن رخالاسر

 بصن هنرادص هدنرخالا یذاج ۲۳5 یدلوا یسلاو ردلح بواوا ریزو

 كيحر یدالشاب هروعا تيش بولو لوصو هدنسهع كبحر بوئلوا



 ۱ rT ه۹

 - ةبثراب بولوا یرادمتس كناشاب دیشروخ ردیلدنراد ( اشاب ىلع )
 EAR ۱۲۲۶ بولوا فرصتم هدکس هد۱۲۲۳ و قرصتمدیمزا یناربمریم

 ۰ ردشلیا لاحترا لبو لاصفنا نداروا بولوا یسیلاوهنوق

 ندناکحاوخضفتابندنوناهنوردناردیلشعح . (هدازیلح ۰ یدنفالع)

 توف هدنسردیم رکب كاناخمر ۱ 9ل وزعهقرهلوایرابرهشفرصم یدلوا

 ك یلع) -۰ رد (كب بیحدجا) ییودخم ندیوفدم هددجاهحهرق ردشلوا
 ۱۲۲۲ ضیفتلاب بول آ هنوباه نوردنا هدشنوف یردد ( هداز اشابروفط

 لاح را هدمبو لاصفنا هدنلوالایذاج ۱۲۲۳ بولوا یعهییام هدشل والامر

 هدنمرم ۱۲۳۲ و شلوا یجنبامهدو ( هداز قالوتهرق ۰ كى ىلع ) یدلیا

 رد لر ازج ) غا لع ( سام ردشلدا نفدهنسهحعابیس هه رته دیج هما تافو

 ۱۲۳۲ یدلوا یساعا قیتعیارس هدنلاوش ۱۲۲ ۹تولواندنناوعانوناهیارس

 ۰ ردشلدا نفدهتسهعگاب یسهرت ههدنج بودا لاح راهدنمرع

 ا را هد ۲۲۳ هلفلوا ندفارشا ردلقنروزا (  اش لع)
 هلا لزع هد ۲۳۰ بولوا یسالاو هنسو هد ۲۲۸ شوا قرصتم قیروزا

 وا توف ناروا
 یجوہق ردیمودخ كناشاب لیلخ دیسلا هداز یجروک ( اشا لع )

 یسالاو مورضرا ترازو هم راپ هد ۱۳۲۳ هرکص ندقدلوا ناربمربمو یثاب

 ۰ ردشلبا لاحرا هرکص ندنلاس ۱۲۳۲ یدلوا یسیلاو ساوس دیو

 هلفلوایاما كندنفا لماک مالسالا جش ( جالا ظفاح ۰ یدنفا ىلع )
 هددجا هحهرق ردشعا تافو هد _ ۲۳۲ یدشلوا یسالنمرادکسا * سردم
 سردم پولوا ندنراهاعهسرد ینیرشعماح اف ( نوزوا«یدنفالع ) ردنوفدم

 دیدسالع یدنفا الوا ماعسرد قفر هلسودنک هلببسح یفازاردنابز یدشلوا

 ندیلاوم یمودع كند-نفالع و رلیدلوا توف هداروا بولیردنوک هننکلعو

 ردیمودخكناشا يح ( هدازاشاب يح كر لع ) ۰ رد(یدنفا ینهز دجع)

 هد ۲۲۳ مادحالاب هدصانم ضعب یدلوایوق یقابشاب هد ۲۰۰و یشابیحوبق

 هد وبا بودا تافوهدنسیکیا كنلوالامسر ۱۲۲۳ و شلوا یلوق یقابشاب 0

 ندباکداز هدو ( كب ىلع ) ردشلدا نفد هنناپ كندنفا ینطصم بیطخ یدج

 بود |لاح را هدن سکيا ی رکی كنم رع ۱۲۳عیدلوالعریمو یاب یحوہق بولوا



SEEس %۵ س  

 * افالع ) ۰ یژادانفد ۾ هنس رت یدنفایالس هدهحاعای ب رو

Nیدلوا یشاب یحاتسب ضفتلاب ندنغاحوا یحاتسب ردلربیراط ( كح  

 یدلوا یاب یجهربج هدلاوش دابا لاصفنا هدن :زکسكن رخالایذاج ۲۲۳

 بواوا شاش لیدس ردلدادعب ( اغا یعجاا ( ىد را هد ۷۶

 ردبلهنوا ( اغا ىلع ) یدلوا توف هدنسکیا ا نوا كنرخالا یذاجج ۲

 ا ا دکنشاج ,تراطهنر یدک یتنطلا فز هرکصو رادربت

 ی هزعل را لعواكب هل الاح را هد ۶

 .یدنفایطصم یحاح هدازیرد (  هداز یوتکم ۰ یدنااضر لع )
 هدنمرخ ۱۲۷۲۹ ۰ النم ۰ سردم ردیمودم كتدنفا محرلادبع یسحوتکم

 یود ع ردرفدم هدوبا یدلیا تافو هد ۱۲۲۰ یدلوا یس هاب لوماتسا

 . اف ردیراتسوس ( «داز باج «یدشا مر یلع) رد(یدنفا نیدلاسث)
 لع ظفاح ) یدلوا توف هدنربنوا كننمرع ۱۲۲۹ تولوا ندنراماهسرد

 توف هدنناخمر ۱۲۲۹ یداندناضقو یسادنتک كنم دنفا رشاط ) یدنفا بدع

 یدنفارع له رصق ( یدنفالع جاا, ) ردنوفدم هدرلاق هدراصح ىا وا
 ۰ ردلضاف:ردنوفدم هدد دانعیدلپاتافو هد ۹ بولوا ماعسردرب ندنرلن وذام

 جورخهلکدناکجاوخ بولوایهاشداب ترضحرررس . ( یدنفالع )
 تاعفدلابو یسحهبساحم نیمرح هد ۲۰۳ یسحهبسا عه زح هد ۲۰۲ یدلیا

 بوللوب هدهراس بصانمو بولوا یسیجهلاقم یراوسو یتیجهبساحم یلوطانآ
 : هڪل |یذ | ۲۲۹ بولیدنالزع هد ۲۲ یدلوایسرح سام ناهرح هد ۳
  یودخ ىدا نداص یدانفد هاشا ردیح هلاتافو هدنزوقطنوا كنس

 یدایاتافو هدح هدنسهرعكنمرحم ۱۲۹۱ ( تیرو د جا ) ندنسردم

 ۰ زدنوفدم هدشاب

 ' ردیمودغ كنرندرایرایرهشرادحتس (  هدازرادس ۰ یدنفا ىلع )

 ( یدنفا ىلع ) ردشلوا ییافوقوم هد ۱۲۲ تولوا ندناکج|وخ ضفتاا

 وز هد ۱۲۲۳ بولوا ناکخاوځخ مز لخاد ندنتاک كکب دوعالال

 هلایباتک فتو یملال ضفتلا ندنواه نوردنا ( یدنفا لع ) یدلوا ینا

 ردشلدانیعت هش اتک رلیحهبح هد و شلوا ندناکحا وخ بوليرو غارح

 جارس هصاخ ( یدنفا رهاط ىلع ) ردراشلنا لارا بقاعتم ینیربرت مهبلایموم

 ۰ یدلدا نفد دن وک یضاق تودنالاحرا مدنس دا ید ۲۲تولوا یسشاب



 تب 4 سس

 1 ا کز 3 دو یدیشاوآ ى یوق بولوا راهب رخ كناشاب
 یدلوا توف هدنرخالمسر ۲۲۲ بولوا یتاک هنروق ( یدنفایلع جاحلا)

 هدنسوق یرواس ردشلوا توف هد ۷ ) یدنفا نامعیحاح ) یودخحم

 سردم بواوا یاما كندنفا لماک مالسالامش (یددفالع ظفاح) ردنوفدم

 (یدنفا لع) س۰ ردشلدا نفذ هرادکسا هللا لاحترا هد ۲۲۱ یدا النمو
 رد وفدم هدشاشن هات سا ىدا تافو هد ۲۲۲ تولوا سردم ردمارپ#تا

 r بو واماعسرد «سردم ردیلب ون رط ) هداز دجا هحا وح ۰ یدنفالع (

 ۰ یدنلوانفد هدنناب یدنفا یالس هددعلءاچ بودا تافو هدنلوالا یذاج

 یدامادو یسادضک نا اب نایلس یسیلاو دادفب ردکرح  (اشا لع)

 ترازوهمراب هدندرد روا كنبحر ۲ ٩ بودا برح هداسس هد ۲ یداوا

 یدلوا توف هدندردنوا تانرحالایذاج ۲۲۲ یدلوایسلاو هرصب و دادب

 اشنا هسردم ر یدبا روقو روج .بببل «بیدا بولوا هدنغاپ شب قرق

 هلا م ) یسادخک یلاو قیاس هدهرصوت یدلدنا نفد دنا روا تودا

 ۰ رایدلوا توف یخد ( اعا سابع ) یردارب كنون

 ۲۲۳ یدلوا لعریم «یشاب یحوبق ( هداز اشاب دجا بنار ۰ كبیلع )

 ضیقم ندنوباع نوردنا ( ك لع) ردنوفدم هدکریز یدلوا توف هدنیحر

 نوآ یسهدمقلا یذ ۲۲۳ ردشلوا یشاب یبشهاش هلا قلشاب یحوبق بول وا

 ۱ ۰ ردشلدا نفد هدنسهعشچ قلیرآ یدلوا توف هدنژوقط

 تولوا اد دناخرتفد شضشتلابندهبلام ردنلهزوم ( یدنفالع )

 هدنلوالامسر ۳۲۱ یلدا ریخت قع نع هده سي دارو ینرافسلیلرت هد ۹

 قش بوداتوع هدنسهنس ۱۲۱۸ یدلوا یرببک ربفس سراپ هتدم هنسج وا

 ۲۲۲ ںونلوا لع ہدنمرع ۲۲۱ یدلوا یرادرتفد هناسرت هلمفلرادرتفد ثلا

 ۲۲۳ و یرظا هلا وا هدسعا و یا رافد هدنش یمرکب كل والا یذاچ

 هدنرخا ناضمر هنس وا یدلوا یرظاب هرج روماهنب هدنزوقطنوا كنبجر

 روما ردشلوا توفهدنح وایمرکی كنلوالایذاج ۱۲۲۶ یدلیا اوزناهلنسوزرا

 ۰ ردیوفدم هدنفلرارح اشادوج * یدارتدم .فقاود هیسایس

 ردسودخح كندننارع ندلاحر ( هداژیاج ۰ یدنفالع ظفاح )

 هدنحواكنناسش ۲۲۶ یاکرانولاق هد ۲۲۳ یدلواندناکحاوخ بوش ندلق



 تس ۵۵۳ بس ۱ 3

 ۰ ردشملدیانفد هنناپ هلتافو هد ۱۲۱۷ یخد (اغا نایعدیس ) یتلایمرکییسادفنک

 ب ییلوا یسالنم بو سردم (  هداژ یحاتل ۰ یدنفا ىلع ظفاح )

 لع )--۰ یدا طاطح زدنوندع هدوبشوط یدلوا توف هدنناضمر ۹

 هدنربوا كنلاوش ۱۲۱۷یدلواندناکحاوخ بوش ندا.( يونا ءۍدنفا
 ندوباه نوردنا ( یدنفا ىلع حالا ) رشوفدم هدنرزوا بونا یدلوا توف
 یدارو كاهحاوخ هدنحورخ هلایلیج ها زوردج ناطاس بولوا ضفم

 یدلوا توف هدرنوا كنمرخ ۸

 یسلوک اشابدم یسیکبرلکب ریازج ردیلسلپارط . (یدیس ۰ اشابیع )
 هسلبارطهلبا هنیفس ییدلپا كرادن یدشلوا یحرش# و یا هدربازح بولوا
 ندنفرطسنوت قحنا یدلیا ذخا نداشاب یلع یئامارق بودک هلغلوا یبرلکب

 هدعب یدلیا نارق هداروا هد ۲۱۳ بوک هرصم نداروا ینس هتنواعم نالوا

 مرکا رادرساشاب ابض فس ود ردشلیا تثدوع هرصم هرکصودنک نهم کمکم

 رصم ترازو بتراب ءدنرفص ۲۱۸و ناربمربم بولک هن واه یودرا هوا

 «یدناروعو عیش یدلواتوف هد رح هدنسهدعقلایذ هنسوا یدلوا یسلاو

 ۲۰۰و ینیماهرا هد ۱۱۹۸ یشابیجوپق ردیلسیربق (اعا ىلع جاطا )
 ییماهناسرت تیا هللا ماود هحرلهنسو یشاب باصق هدعب ینیما كرک هدنلاوش

 ردنوفدم هداشاب ردح یدلوا توف هدنشب یمرکی كنناضهر ۱۲۱۹ یدلوا

 لع) رد (یدنفا اضرلع) یودم كنو هکرد (یدنفا ف راع ماما) عود

 تافو ینوکیجنرب یرکی كنناب۵ ۲۱۷ بولوا یسیثاب رتهم هصاخ هی ( اقا
 ۔وق جو یدلوا توف هدنر یس ایذ ۲۳۳ (اغ مهارا) یودخم یدتا

 لزملادعب بولوا یشاب کصاخددیلراصحچ وق (اعایلع جالا) راردنوفدم هدنس
 ىلع شیورد) ردنوفدم هدنسهعشح قلیرآ یدلوا توف هدنلوالا یذاج ۸

 هدلوبناتسا هد۱ ۲۱۹ بولوایشابیحوپق بول وا ینایعا پونیس ( هدازیواک اغا
 ۰ ردنوفدم هدزوقکب یدلوا توف

 ..بولوایهشیسهاح ولوم وبق کی هد (  ۱۱۹۰١ هدد قطن ىلع دیس )

 هرد (هددمحرلادبع ) یودع رد عاش یدلیا تافو هد ۹

 یەک |یذ | ۲۴ ال وزعم بولو ا یا الوبناتساردیل هح ا  (اغالع)

 ناثع ماقمماق ( اغا یلع ) ردنوفدم هدروس جراخ یدلوا توف هدنچوا نوا



oof —تب  
 ۱۲۰۶ بولوا یجهخرجهدننرح لیعامسا یدلوا یسیلاو یلوطاناهلتراز و هدعب

  هد۲۰۸و یسلاونیدو هرکصو یدلوا رومآمهتنواعم_هتسهملقهطا هدنل والاعسر

 .یذاجیدا وا ر ومآم هسدأت یتساششا رلعاط هلا یاس نمرج بونلوا لزع

 یلوطانا هدنلوالایذاج ۱۲۰۹ یدلدیا ناسحا ةمیمض یتلایا هبنوق هدنرخالا

 دیلوطانا بویمتا عانا هننرزوا یا یققوت هدیلوبیلک قحا یدلوا یسلاو

 هلتمادنندنلاحو یدتآتماقا هدنرسکیلابقرهنل وا عفر ترازو ندنیسح یک
 یدلوا یسلاو رکبراید هد ۱۲۱۰ یدنلوا وفع هلکلتا ماحرتسا یتترازو یاقا

 ۱۲۱۳ یدلوا ندنرارومأ- نواه یودرا هنرزوا یلغوا نابساب هد ۲
 هدج | هح هرقیدلواتوف قرهنل وا بیدأت ی الوطندنلاح ۇس هدنح و كالوالایذاج
 ۰ یدا روسح یدلدا نفد

 یرب هد ۷ ردیلغواكناها دج (یلغوا لنامارق ۰ اشا يلع )

 ریازجاشاب لع یدیسیسلبارط هد ۲۱۰ یدلوایسبلاو برغ سلبارط هدننوف
 لعوا لئامارق هدقدلوا یلاو هلا هوق لاعا بولک هنلعوا یردار كنسلاو

 فسوو دجا یرااغوا هلکنوب اشا هدوج یسیلاو سنوت یدلیا الا هسنوت
 پوراقح نداروا ییاشا سابارط هلالاسرا هدنرخآ هنس بحاصتلاپ یراکب

 (كب فسوب ) هللزع هدوا هرکص هام زکس یدلوا یلاو (كب دجا) هد ۳
 ىلع ردشلوا توف هداوزنا شوک هلبسح ینارابتخا اشا لعو شلوا ىلاو
 ۰ردشلوا توف هوا ندنوب ( كبنسح) ییودخم كوب كناشاب

 یربشربق هد ۲۰۲ بولواناریمرم ( هداز اشاب نامرهق ۰ اشا ىلع )

 ندناریمریم (۱شاب دیعسلع) --۰ یدلوا یفرصتم هدکش هدنلاو ۰

 «رایدلواتوف هدعب یدلوا یفرصتم لیا څا هد ۲۱۰ بولوا
 یجوط هدوب ردیمودخم كناغا مرکلادبعیسادنتک رای وط (اغالع )

 ردشلوا یثاب یججوط هدنوباه باکر هد ۷۲ بولآ ور هدنعاحوا

 رعصم و یشاب یجوط هرکس ید وا لات هتوف (افاقداصدج) لعوا هد ۷

 هدنزکس كنس ها یذ ۱۲۱۷ تولوایسیشاب یحواع نواهباکر هش هدنرفس
 (كب ینطصم یجاح) یردارب ردشفلوا نفد هدنفارازع یلغوا كب هللا لاحترا

 ردشلواتوف هدنراش رات ۲۲۰ (اغاعرکلادبع) یجابروح یلغوا یدنکو ۹

 یغاجوا یجب وط لق یس وا یجوزل(مناخهدسز )ندا تافو هد ٤ ۲ ب ول وا یس هع رک



 تم

 وا لوا E هد ٣۲۰ب ولوا ىح هب اع شاب ناز هد ۲ یدادیا ۳

 یطو صزرح ا ۲۰6 بولوا لوا قشرادرتفد مدنناسش ۱۳۰.۰

 هنا و راپآددحم هد ۲۰۸ یعقوت هد ۲۰۹ یدلوا یحۀ مان زور هش هلې

 ردشا وا توفهدلاوش ۰ ۸بونلوا لع و ۱۲۰۸ بولوا یرظات

 ردن وفدم هدرادکسا

 مشاهدسلا هداژ اشا دې 91 ) شیورد ۰ یدنفا بی۔ح لع ( 3

 یک رایج هبح ا نداکحاوخ بوش ند لاعبا رد مود كنىدنقأ

 یدلوا توف هدنسکیانوا كنناضمر۱۲۰۹ یداوا یلاع ردص "وب E ا

 )ك. اه دج ) ندنداقحاهداز لاو ندنسردم یعودخ ردنوفدم ہدرادکسآ

 و رد(ڭب ليا یی و دم كلا یدلدنا نفد هیدنفا يح هلتوف هد ۹

 . هدنحر ۲۰٩ بولوا سردم ( هداز یجهناتسک ۰ یدنفالع ظفاح)

 ثمر ۲۱۰ ردمورضرا (یدنفالع) یدلواتوفءدءب بول وا یسالس كنالس
 نوردنا ( ییاتسب یدنفایع ) ردنوفدم هداشا ردیحیدلوا توفءدنحوایمرکی

 هدنسهرُغلو امر ۲۱۱ بولوايناک یماغاهداعسلا باب بولوا ضم ندن واه
 هدیدنفا ریمآ كحوک یدلوا توف هد ۶ (یحاتسب یدنفالع) زا وا توف

 [ ۰ یدنا طاطخ ردنوفدم

 كنظفا شاف دمب بولیدبا دعاقت ردیرصکب .. ( هداز ناجص:۰اشاب ىلع )
 .د ۱۱۹۹ هدنتافو اشا ىلع خرف یدیشلوا ناریمریم هنر كن |هدنلنع عوقو

 نداروآ هد ۰ ی نداساضمب یدلوا یلتغاحم هالا هلیما عن اهرقنا

 نوز ر ةرازولامم هدا ملس لثاوا یدلوا روبح هتماقا هدیونیسو هکلکح
 شاف هن هلترازو یاشا هد ۱۳۱۱ ردشلدا عف عفر یرازو هدعب تولوا یسلاو

 ( اغا دم دیعس دیسلا ) یسادخک یدلیا لاحرا هد ۱۲۱۳ بولوا قرص
 ) یدنفا ىلع )= . ردیشپ 4 یناخ دوج ناطلس رحاوا بولوا یثاب یجوف

 ت ردا هاش ۱۳۰۹ یال فاح ۰ م ناهرمست لا
 ۰ ردندالصف یدلبا تافو هداروا یدلوا ی التم هروهندم هد ۲ ىس ەم

 هدعب بولوا یسالنم ریمزآ هد ۳ شردم ردءلدوحوم ( یدنفا ىلع ( ۱

 ۱ ۰ . یدلیا لاحرا

 ناریم ریم ردندنرامدا كناشاپ نسح یلرازج (  ولع ۰ اشاپ لع)



 اد

 2 اب ی ندا دل اچ ۲۰۰ یدلوا یتسا نواه ءرص هد ۸

 .  یامااشابلع۰یدنفالع ) -۰ یدلوا توف هدیاخ لس لئاوا هدمب بولوا
 لع) یدلواتوف هدیناخ ملس لئاوا بواوا 1 « سردم ( هداز

 4 .هدوبقیرک | یدادا لزع هد ۱۲۰۷ یدلوا تدا سد ۰ سردم ) یدنفا

 هطاع هد ۱۱۹۷ سردم ) هداز لاق ۰ یدنفالع) ردر وهسم طاطح ردب وفدم

 ۱ یاو ج او هد ۰ ۶ دلدل لزع هد ۲۰۱ یدلوا ی مش یا دلوم

 ۱ ۰ یدلوا توف هد ۵

 ۱۲۰۵ لزملادعب یداوایساغارلبهاسو یشابیحوقرد ریش (اغایع )

 یسادخک اب ترادص (۱عایع ) ردنوفدم هداشاب ,ینطصمهجوقیدلواتوف هد

 یح یحوبقبولوا یسحصضت اشا تعار (اغاىلعا یدلواتوف هد ۱۳۲۰ بولوا

 :  ردنوفدم هدنسهمشج قلیر آ یدلوا توف هدنسیدكن رفص ۸ یدلوایثاب

 ۱ ۱ ا نیمی كجو يدق اسرلم)
 یسحهرگ دن هیلام هد ۹٩ هللالزع هد ۱۰۹۷ ب ولوایرتفد "ییوتکم قاهر ارب

 Hye بولوا و یسهبساش یوطانا هدعب یسحهساڅ ھه زح هد ۲۰۲و

 هد ۱۲۰۷ یدللیا لاصشا هد ۲۰۰ بولوا یمادعت نواه باکر هدننابمش

 : E ۰ ردوفدم هددج|هحهرق یدلوا توف

 . دجلبلخ بولواندندافحاكناشا نیدلاریخ ردلقنزا (  اب ىلع )
 لزع هدنبحر هد۱۱۹۹یدلبا بصن یلوققاشاب هد۱۱۹۸ هلبلحنداروایااشام

 7 رایج و8 هدع و یناتروخاربم بولیروتک هد ءرکص هر بودک هقسزاو یدلدا <

 9و ترا هلرازو هدنسکیا نوا كناضعر ۱۳۰۰ بولوا ماد

 هدنلوالایذاج ۱۲۰۸ یداوا یسلاو یلوطانا هدنسپدنوا كلاوش بولوا

 ردم « لقاع یدلوا توف بقاعتم ینتک رح ندهیهانوک بولوا یسیلاو هینوق
 ۱ توفهدنح وا كن رخ الایذاج ۱۳۳۳ ( كب یرو ( ییودحتیدا رکفمیبقام

 ۰ ردنوفدم هددجا هحهرق یدلوا

 ردسهلوک كناشاب ینطصم لقوازو ( قیحر ۰ یدنفا قئار ىلع )
 یدلوا یسادهک نواه تبر هرکصو یضبنام بولوا لغاد هنوباه نوردنا
 شاب هرک چوا هدرلهنس ۱۹۸ و ۱۹۳ و ۱۸۸ بولوا ندناکحاوخ لزغلادعب

 لزع هدنلاوش هنسوا تولوا یسا هاسرت هدنرخالا عید ۰۱ یجهبساحم



 تم ۵46 =

 ۰ یدادا نفد هنسهکت هداز يع هدوا هللالاحرا هد ۱۲۱۱ ( ك.لع)

 یسیضاقهکم ءالنم سردم ( هدازیشاب یصا ۰ دسلاظفاحیدننا لع) "

 ید (یدنفادج ) یودع یدلوا توف هدماش هدنسهدعقلایذ ۱۱۹۹ یدلوا

 ىلع ) -- ۰ یدلوا توف هدنسهرع یرخالا یذاج ۱۲۳۲ بولوا ندیلاوم
 جارخالا دعب بولوا یسادخک همام رالبک ضیفتاب هدنواه نوردنا ( اغا
 یودنتیدلواتوف هدنرځخاو' لوا ناخ دن ادبعناطلسرصع قرداوایشابیحوبق

 یارس( اغاىلع جالا) یدلوا توف هد ۱۲۰۳ ( ك. لیعامما ) ندهصاخ ةناخ

 (اغالع ) ردنوفدم هدرادکسا ردشلوا توف هد۱۲۰۰ بولوا یبا قدتع
 هدهام اقرب بولرا یاب یجموط هد ۱۱۹۹ بولوا اد هدنغاجوا یصوط

 نوک چافرب ( اغا یلع) یسادنمل قاحوا رکید نالوا بصن هنرب یداوا لزع
 تافوم د ۱۲۰۱ بولوا یشابیحشوط اینا هدنلاوش ۱۲۰۰ هلفلوا توف هدنجا

 یشاب یجوبق ( هداز ادضک هرق ۰ اغایلع ) ردنوفدم هدنچآ رایحتوبح یدایا
 لصحمسپربق ةافاکمبولوا رومآءهنرزوا اشا لیعاسافّارهد ۱۱۹۹ بولوا
 یلکب(هدازیلکب ۰اغایع) یدلواتوفقرهناو بیدُأتهدنسهدعقلایذ۲۰۱ یداوا

 هدنمرخ ۱۲۰۲ بولوا یشاب یحوف هدعب روشلس ردیمودخ ثناعا ینطصم

 هدنلاوش ۱۲۰۲ بولوا یسهدوو هطاع هدعب یدلوا یهیشاب یحاتس هنردا

 + یدلوا توف "اس
 كشواچ ینطصم غابد نالوا تو مد ۱۱۵۰ ( هدازغابد۰یدنفا لع)

 ۱۱۱/۳ و ) دج ( لعاحوا رادیلیس ندا تافو هد ۱۱:۳ بولوا ییودح

 هفلخ شاب هدنعاحوا را رییس ردیلع واكن رب ند رلاءا (ینسح)نایلیا تافو هد

 یرولسبواواتوفهد ۰ ۱ یدلوایسح هل اقهیراوسهلک دناکحاوخ«دمب بول وا

 ردنوفدم(ث یطصم)یشاب یحویقندا تافو هد۳٩۱ هدنرانایردنوفدم هدنسوبق

 دناسرت بودا تافو هد ۱۲۰۱بولوا یتاک هلودف ندناکحاوخ ( یدنفا ىلع )

 بواوایحزایشاب هدقاحوا ردبلوبق نادیم ( یدنفالع ) ردشلدسا نفدهندرا

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلیا تافو هدنشب كنسدعقلایذ ۱

 یجاتسب بولوا ودع كناشاب لیعامسا هرق .( هرق۰ كب ىلع )
 روحاربم هد عو یثاب ییات-د هد ٩۱ یصاخ هد ۸۹ بوشش ندنعاحوا

 بولوا یشاب یجناتب ابنا هدسب شمسنا لزع هدن رخالامیر ۹۵ پولوا لوا



 : بس و 6 سس

 توف هدمب بولوالزع «دننافش ۱۹۰ بولوا یساغا یره هد والاعیبر
 یدغاک ) یلوشموق ندهدنبشش میاشم ( یدنفا ىلع جالا ) = ۰ یدلوا

 جش هدارواهلا انس ینسهکت را لقولوا هد ۱۱۷۵ ید اید مكن ( یدنناد

 محرلادبع) یردبیدلیالاح را هدلواناخدیادبع ناطاسرود رخاوا یدلوا

 "اف نکرولبروتکهنوباهیارس وعدم بول وا یوزنمو یتفتس و ندهنظم (یدنفا
 ۰ ردشلوا توف

 . یدلوا یثاب باصق هدنواه یودرا ضفتلاب ) نکي ۰ اشا ىلع (

 ۱ ا یباغآ راد یل هدئزفم ۱۱۸۵۷ كرةنلیا تور بسک
 برما دعب ۍدلوا یرکسعرس یناج صراق هدعیو یبیلاو مورضرا هلترازو
 هدحهرکصلاو نیدناهدعب و هلاحر هد ۱۹۰ و یتحهنا ضو هبسوق هد ۱

 یودخ یدبا نیدتمو مدقمیدلوا توف هدنیحر ۱۱۹۸ یدلوا یسیلاو
 ۰ راد شب بین نیسح هدسودعر رد ) تار نامعت ( یصش یولوم هواش

 ا ۰ سردم بول وایماما كناشابدح (  یدنفایع دسلا )
 ( یدنفادیدس ىلع ) ردشلبا لاحرا هدعب بولوا یسالنم هکم هد ۱۱۹۸ و

 هد راهب یدلوا توف هدنسهدعقلایذ ۱۱۹۹ بولوآیمالنم بوبا + سردم

 بولوا یردار كسدنفانیما دم هاک | ) یدنفااضرلع ) - ٠ ردنوفخم

 - یدلوا توف هدنسهرع كنلوالایذاج ۱۱۹۸ ردشلوا ندلاحرو ندناکحاوخ

 . ردن وفدم هدرادکسا

 ندلص اغادجا یلهضف یثابیحویق ردیلکہاج ( جاا.اشاب لع )

 بولوایلسم كيناجافاخ هباشاب نایلس یردارب هدنکلینگ یدایادلو هدا ۳
 عقدو هده راع یدلوارومأم هنتیعم یرکسعرس نادفب هدنلوالایذاج ۳
 یرکسعرسصراقو یسلا و مورضرا ترازو همت راپهنسوا هل زا !تراهم هدایقشا

 مورضراهد۱ ۹۳ و یرکسعرس حرق هد۱۹۱و یسیلاوساوس هد ۱۱۹۰ یدلوا
 ترطادعب هلالرع هدلاوش یدلوا یسیلاو نوزرط هدنرخالایذاج۳٩۱ و

 قرهلوا وفع رهظم هدننابعش ۱۹۵ یدلدا عفر یرازو هر بودک هعرق

 بواوا یسیلاو مرضرا هن هد ۱۹۸ و نوزیرط رارکت بولیریو یرازو
 یلکشمرهو رصبتم هدنروما ردتقم هطبرو طبض یدلواتوف هدننابمش| ۹

 ىس هداز ردرلاشاب ( دادقم : لا-طب ) یرامو دع یدا رداق هلح
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 یدتاالعایتلاصامان هلباهمشجو تاریخ یدلواتوف هدرلهنسوب بولوایسیلوتم
 یدلوا توف هدن شب كنبحر ۱۹۰ تولوا یراپ رهش رادهنزخ ) كرلع )

 ۱ ۰: ردنوفعم هلو یفوق راک"

 هریخذ ہدنراګ را ۱۸۳ و ۱۱۸۲ ضفتااب ردمناتعاط ( اغا لع )
 لق هدر ضمب هلک ر ادت رکسع زار بودنا ترهش بک هافلوا یرشامم

 ردشلرو قایشاب یحوبق قرەلوا ییمارابنا هدشاسیاو یداوارومأم ههربخذ
 هدنرخالا یذاج ۱۸6 و یرکعرس یعقاسیا هترازو .دنوالایذاچ ۶

 یسلاو هرتسلس هدهدعقلایذو یظفاحناقهرل وط هدنمرم ۸۵ یسلاو هرتسلس

 هنسوا یسجهخ رح نواه یودراهدنلوالایذاج ۸۷ یرکسعرس قورو
 لا مور هدلاوش ۸۸و هنسو هد ۸۷ هدعب یرکسع رس وص هرق هدشحر

 ۱۹۳ و ندو هدنرخالایذاج۹۲ و هتسونآا هد ۱۹۱ و یلوطانا هد ۱۹۰ و
 یدلیالاحرا هدنرخا ۱۹6 یدلوا یسیلاژساویس هرکصو هنسو الا هد
 ؛یدا دهاز « ندتم تیاف ردنوفدم هدنعماح اشا د! مح

 تافو هد ۱۱۹۵ یداوایمالنم بوا ؛سردمرددلاچ ( یدنفالع)

 ردیسیلک ( یدنفادشر لع ) ردنوفدم هدنرا وج یک نور یلشاط ىدا

 هدنسوبق هنردا یدلواتوف هد ۱۱۹۰ بولوا سرد. رددنفاندلالو یردب

 ۰ رد وودم

 هلئدالح راعهظا هدنناب اشا دج هداز نسڅ ردیل هات ) اشا ىلع )

 ۱۱۸۵ و یظفاغ هدہلابو یشاب یحودق ن قوا را هو درا هلقاشاکس

 یسلاو بلح هدعب یدلواییلاو هرومو یظفام زوسغا .هلترازو هدنلاوش

 یدنلوا مازعا هه رصق هلیترازو عقر ادات ییالوط ندنلاوحا ءوس یدلوا

 یزوا قرهلوا یسلاو راکدنوادخو لیدنتسوک بوواهداعا یرازو هد ۹

 یسیلاو هرتسلس بولوا رومأم همدأت یتساقشا هکر ود هدمب یدلوا یظفاع
 یجندرد یرکی كنسهعایذ ۱۱۹٩ یدلوا یلفاح ندو نداروا بولوا

 هلی رابتعا اعاد هخاشمماق هددع#آ ةولصما- ءدمایارثک | یدلواتوف ینوک

 ۰ یداردنا ذحا داروا ندیرب ره

 ۱۹هو یمادک لوق هد ۶ یشاب یحیعز رد رک ( اغایلع )



 ٠ هرهشکینداروبو یداک هلوبناتسا هدننافوبوزک هردم یدایاداوآ هد ۰
 ۰ ۱۱۱ ۰و وا یثاب ردا یف ۱۹۸ یدشا نطو بودک

 مد ۱۱۷۹ لزملادمب یداو یفرص» كينالس یناربمریم بتراب هدنلوالایذاج
 هدنمرڅ ۱۱۸۱ یدلآ ینهبترو لزع هد ۱۱۸۰ یدلوا یغوبشاب تادن رد

 اما ترازو اترا هد ۱۱۸۳ یدتلوا داما هروک ذم تراظنو یفااشاب

 )۹۹ ۱۱ یدلوایسلاوهلاحرت هدعلهروم هد ۱۸ و یخ هد ۱۸۵ و یسلاو

 ۰ رد دننافح تربسنسح یدلواتوف هداروا هدن-یدنواكنسرفص

 یدنفادجا ىلع ندرودص یساد - ( یکی یلع : یدنفآترسشملع)

 نوا كنمرم ۱۱۸۹ بوا وا یسدضاق « النمهرکص سردم هاتتالد
 یودردشلوا توفهدنلاس ۱۱۹۰ لزعلادعب یدلوایسضاق لوبناتسا هدنح وا

 بولواندرودص (یدنفافئارلع) یدیفحو (ید ءانجرلادبع هداز زبرکم)

 ۱ 1 ۰ رد ( یدنفافراع) مالسالا مش یسهداز هک

j۰ یدامادكنىدنقادجاى )اراش ( یدامادیلع ۰ یدنف !مطاسلع  

 كندنفا ین ا یسهداز ردارب ینودک ندنرلول هاب هکم یدل آترهد هلغلوآ

 ۱۱۷۱و یمالئمهطاع 2 بس هوس ناف هد ۱۱۳۹ یدلیادلو هد ۱۱۰۱ ندنلص

 ی ضاق لاتا هد ۱۱۸۵ و یس ا هک 25 5 86 ایالات صو ید

 كمر i4٤ هللرع هد ۱۱۹۲ بولوا یراق یوطاا ۰۹

 سردم ( یدتفابمش ) یودخ ردنوفدم هوا یدلوا توف هدنسید
 یداوا توف هدئلوالا عصر ۰۰ بول وا اد هک د یدنفاقداص ہداز عو

 رد صاج یدلواتوف هدبم رخ ۲۱ ) یدنفا یھار ا عدن ( ندانسردم یرکید

 توف هد ۱۲۹۳۲ بولوا سردم ردمورضرا ( یدنفا ىلع دلا )

 یشاب یجوق شضفتلاب (  اغالع )-- ۰ ردنوفدسهددنفا زكرم ردشلوا

 هشیارب هدهسبدلوا یشاب یجهبح هدنرخالایذاج ۱۱۹۳ یداوا ییما هراو

 یدلدا بیدأت هداروا ًاقاعتم یدلوا یساغا یسودرالعاتسا بویمهلواقفوم

 جالا ) یدقح ندنرزوا لولحم كلة ا كب صوصخ هنسارقف نقدهاج

 1 23 یدلواتوف هدنسهحسایذ ۱۱۹۳ تواوا ندراشاب یجوبق 2 ( انا لع
 بولوا یاب یحوف ) هداز ماما ۶ 23 . افاىلع ديلا جالا ) ردشملدا نفد ۱

 ناطلسهامرهم ( كیع ) ردنوفدم هدهلقیدب یدلواتوف هدنلوالایذاج ۶
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 ید.قح ندودرا هلل نع دنا وش ۳ ردشلوا مركا ارس ِ

 ۱۸۹ ۳ هدعب بولوا یظفام رصهلادس هدنمرخ ۶

 ردشاواتوفهداروا هد۱۱۸۷ ی دروتواهدنغاطروفکت هلا وقع هدنسهدعقلاىذ

 ۱ ۰ یدآ روسج

 روآ ذوفث بولوا دلبلا جش هدرصم ضیقتلاب ردسک رح ( كب لع) "

 حورحع ندنرب ترد هدرحهلا كد بهذلاوا هد والاعسر ۱۱۸۷ یدلوا

 دوج . .(ك لع )۰ نورو و یخ راشوا توف ًابقاعتم بولوا
 ردشلوایمادح هناسرت هدمبو شا ج ضیفتلا هددناسرتر دیو دن كناشا

 نفد هشدرا هناسرت بولوا توف هدنرب یمرکی كنبحر۱۱۸۷ لاصفنالا دعب
 ۱۱۵۰ بوشش ندنفاحوا یحشوط ( هداز یک ود ۰ اءالع ) یدادا
 هد۱۱۹5 قرهلو هدتمدخوا ردق هنس شبنوا ردشلوا یسادل قاحوا هد

 ۱۱۷۸ یداشی هجرلهئس بولوا یشابیحوبق لزعلادب یدلوا یشاب یحوط
 یدلباتافو ۳ ) اغانیمادج ) ىلعوا ردشلیا تافو هدنسهرع یرقص

 یاب یجوبق ردبلهنطا ( افا ىلع ) رایدنلوا نفد هننلزازح لغوا كب هدیسکیا
 یلع) ۰ یدلدا نفد هرادکسا بودا تافو۱۱۸۸ بولوا یرظا یلک و

 تافوهدعب یدلوا یسیضاق رانف رهشیکی هدنسهدعقلایذ۱۱۸۷ سردم (یدنفا

 ۱۱۸۸ بولوا سردمویسیتفم ههرصیق ( شابهرق۰ یدنفا یزابنیلع) یدلیا
 یدنلوا نفد هویشوط ردشلوا توف هدناعسرد هدنرفص

 یسیلاعدح هدهبنوق بولوا ندانالوم ترضحدالوا ( یلح لعدس )

 ۰ ردیعاش یدلیالاحرا هد ۱۱۹۰ ردشلوا سلاح هنسهداه”

 توف هد ۱۱۳۰ تولوایسیحاج هملقهتحش ( هدازیاچ ۰ یدنفالع )

 كناغا لو ندا تافو هد ۱۱4۶ بولوا یداماد كنافا نطصم یحاح نالوا

 هد ۱۱۸۹ بولوا یثلقم نیهرحور زوو سردم بوُشلاچ هک ردسمودخحت .

 (یدنفادعسادجا ) ندنرلمودخم ردشلنالاح را هداروا یدلوایسالنم كينالس

 نقدهرادکسا هلا تاقو هد ۷ ) یدنفان دلا دج دشا رد ( و هد ٩

 ۰ رد (یدنفادشار) ندرودص هدمودعر رلیدلدا

 ردیمودنشم كناشابدجم یراص يداماد كناشاب نابع لا وط ( اشايلع )

۳۵ 



 — نو تب
 ۰ یدلوا دیش رج اغود هددمشح هد ۶

 ضیفتاب ندلق ردسودحم كن.دنفا ناهع ( هداز اصلاخ ۰ یدنفا ىلع (

 . بسا فاقوا فاح وک اررکمردقهنااس ۷۰ ندلاس ٠۰ یدلوا ندناکحاوخ

 هد ۱۸١ بولوا ییجم رکا هبلام هد ۸۲و یحافوقوم هد ۷۸ویدلوایسح

 ۰ ید وا توف هدرح
 E هل الد یردن رد مودع كناشا دخ ضوع ) ك ىلع )

 نماید ۷۱ ینیما هرا هدعب یلوق یقاشا هدنلوالاعسر ٩۸ یداوا یشاب

 رادمنسءدنلاوش۷۹ بولوا یشاشواچ هدنرخالایذاج ۷۷ یلیک و ینا روخاریم
 هدنزوقط كنمرحم ۱۱۸ بولوایساغا رایهابس هد۸۲ ینیماههرا هد ۸۱یساعا

 یوتکم یداماد یدلدا نفد هدنماجلکوت ردشلنآ لاحرا هدنوباهیودرا
 یدلدا نفدهارواهلا توفهج وا ندودنک ( یدنفا دیا دبع ) یمهفیلخرس

 ۰ یدا هدنسارا ىلا هلآ شب قرق ينس

 ردبیمودم كندنفا نجرلادبع ( هدازیع ۰ یدنفا اضر ىلع (

 ندناضق ( یدنفا لع ) یدلواتوف هد ۱۱۸١ "الوزعم ندنت ولوم رهشیکی
 .--۰ یدا لضافیدنلوانفد هنحراخروس بودیا تافو هد ۱۸۵ پولوا

 یحوبقو شلوا یسادختل وبق ندننارادهنزخ اشاب دم كلج ( اغا ىلع
 لزء)ادعب یشابشواچ هد ۷۰ و ینیما هدرا هدشاوش ۱۷5 ردشلربو قلشاب

 یدلوآ یشابشواچرارکت هدنسهرخالایذاج ۷۸ و ینیما هناسرت هدنلاوش هنسوا

 توفهدنحوا كنبجحر ۱۸۰ بولواییماهرا رارکت هدعبو یک رک نزملادمب

 ردنوفدم هدهبعلس یدلوا

 هلوناتسا ردیلدبرق نوقروص هدینومطسق (  یناودلوم۰ اشاب ىلع )
 «یناودلوم»ییالوطندنتالماعمضمب هدهسورب بولوا میش یدلوا یحاتسب بولک

 هدندوع هدننابمش ۱۷عیدادمارومآمه هبلف قرملوا کصاخ هرکمیدنازق ینبق
 هد ۷۰ و یسلاو ىيا مور ترازوهمراپهدنلاوش ۱۷١ یدلوا یثاب ىغا

 یوطاا ًاقاعتمو رکیراد هد ۰ یدلدا لزع هد ۱۷۸ بولوایسلاو هئسو

 یسلاو شعم هدعبو هنطا هد ۱۸۲ بولوا یسلاو هنوق هدنسهدعقهلا یذو

 یدلوایرکسعرس ردشهرکص بولو هدنوباه یودرا هد رح تیاد یدلوآ
 هدنژوقط كنرخالا عمر هنسوا بولوا یغوب#ابنیتوخ هدنل والا عبر ۳



 تس ۵ 6۱ بس

 یلع یلاروچو ردیمودخم كناشاب دجا لک ( جالا ۰ اشا یلع

 یا روجارمو یشابیجوق ضفتااب ندب واه نوردنا ردسهداز هع رک ك نا شاب

 ۱۷ ۶ بولوالک و هلوا روخاربمهدنل الا یداج ۱ ۸ یدلوایمادخک راجوقو

 ۱:۷۹ یدل وا ایرد نادوش هنسواو یسلاو یا مور ترازو تراب 8

 یالوط ندابسا ضعب هک شیدلوا نواه دارم نیست هترادص هدارفص
 هلا هداعا ینراززو هدنبحر ۱۷۳ ردشفلوا دعت هیوکناتسا هللزع ندقلنادومق

 هلاهکمریما یداوایسیلاو هدج هد ۷ و نيدو هدنرخالایذاج ۷۵ و لیا ا
 باح هدنلاوش ۸۰ و رکبراید هدعب بولوایاو هیدنطا هلکمامهنیک یکیرس
 هنسوا بولوایسلاو صرراقو شما افعتسا هدنسدعقلایذ ۸۱ بولوایسللاو

 یرکعرس ردنب بولوایبلاوساوس هدنرفص ۸۳ و لیاا .دنس اید
 ردشب شّقلا ینس ی دلیا لاحرا هداروا هدنرخالا یذاج ۱۱۸۳ یدلوا

 ۰ لداع ۰ لقاع ٤ روشناد روقو < بودا ء ةروصلا نسح ؛ هما_ةلأ| E تی

 فماو ردنوفدم هدنسهملق جا كردن یدنا لک یسمرادو تورث ید
 نا طاس اخ هللابه یسهحوز ردشموقوا یر رح تاماقم نسدشنا

 رب یمرکی بودا تافو .دنخرا۱۸۷ یمودخم نالوا ندناطلس هللا ما تن
 هد ۱۲۰۹ هدنشابیبا ی گی جد (كن ىلعتعفر )يود كنو ید هدنشاب

 لاح را هد۱۲۱< هسیا ناطلس مناخ تذد (عناخ همطاف)یسهع رک ردشلبا لاحترا
  ردشلبا تافو هدا ۲۳۹ كب ىلع تعفر تن ماخهللاهبه یسهدشح ردشلبا

 .. یسادفنک لوق هدننامش۱۱۸۱ یشابیج یز قرتلا ردب فک (اغاىلع )
 لئدو (اغالع) یدلیا لاصفنا هدندمزا هلکمامهنیک هبا یساغا یریکی یدلوا
 هدنلوالا عید ۸۲ و یشاب یجناتسب هدنرفص ۱۹۰ ردسودحم كناعا غطصم

 لع) رکید ردشا صانم رود ردق هنح را ۶ بولوا یشاب یحوبق هلل نع

 یذاج۱۸۲ و شلوا یشاب یحناتسب بوشش ندنغاحوا یحاتسو هدوب ( اعا

 قردلوا ادْتک دیاروا هیرتلاب هدهصاخهناخ (اغالع) ردشلدا لزع هدنرخالا
 لع یهرکص رایدلوا توف هدراهتسو رانو ردشمقبح هلةلیشاب یحوبق هرکص

 ردشلدانفد هرادکسا بودا تافو هد ۲۰۳ (كب لیعامسا) یودخخ كناغا

 لغو بودا لاحرا هد۱۸4 بولوا یشاب یحوبق ( هداز لناقوا + اغا لع )
 بولواندنسارعا هناسرت (نادوبقلع) رایدلدا نفد هرادکسا هلبا (كب نایلس )
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 د كلاود ۱۸۱ ردشلوا یسالنم هرونم هنندم هد ۱۷۱ بواواژلتم

 هدنشب نوا كالاوش ۱۹۹ ( یدنفادیعس دج یحاح ) ندنرامودخم یدایاتاف و
 یرهشو یدامادو ۰۲ یدنفا هللا دبع ۱ جاطا ( حسا سردم بدو ۱

 یسهلج هالات را هدنشب نوا ی ۲۱۰ ( یدنفارع ) ندنناضق

 ح « یدلدنانفد هنفلراّرع رادکسا كناشاب مهار اداماد

 ودع كشدنفا دج یلح كحوک ( هدازیلح . تر 3

 كج وک هد 1۵ و یتاک رلبح ەھ رع ا یدلواندناکحاوخ ضیفتلاب ندمالقا ۳

 هلیصانهرودو یسیح هبساحش فاقوا  ۷٩یلوطانا هدهب یتاک هابس محاسبهجسی 

 كندنفا معاع لیعاا یردارب هدیاصق شاط یتدلیاتافو هد ۱۷۹ بولوا
 كیع ) ست 0 هدنناپ ٠ ضفللاب 79 نورد ) هداز اشا ىلضف

 هداس هد ۰ یدلدا جارخا هلن او رج رک صندف نا وا یادش ز.الک

 دود ردشاوا ین نوناهءرص هد ۳ یدلوایمما رهشهد ۷۱ یسحداقم

  ۰ردنوفدم هدرادکسا یدلیالاحرا هد ۰

 ) ی ر صم ەد هس ور وید: یدنفا دج | مش ( هدازینص ۰ یدنفالع

 یدالضافر نداهقف یدلواتوف هد۱۱۸۰ یدایهش یهاکرد ۰

 یاب یوق ردمودخ انا دج قحالنم " ( هرازقحالنم ۰ اشا لع )
 هماش ارومأم قلارارو شلوا یلوق یتابشاب هدمبو ییمادرا هد ۱۵۱ و

 هلا ٤اب نزع هد ۱۰۷ یدلوا ییماهب را هنن هد ۱۵۹ ةدوعلادعب رشت رد

 رایدنلوا بیرغت ندنلساکت كنرابناک نزو یدنفا ماص بناحو یسودنک
 هدناضهر ۹ هلال نع بولوایبما هناسرت هدنلوالایذاج هلوفع هدندمزا

 رابهاپسهنهرکص بولواییماعطم هدنلاوش ٩۰ وفملادعب یدنلوامازعا دهن دا

 ندمراوهوکیللابولوا یاب شواج هد ۷۱و ینساهاسرتامنانآ رخ و مو یماغا

 ًابقاعتم بودناتدوع هدندمزایدنلوا لاسرادهیلف هدنرفص ۱۷۱ یدلدالزع

 بولل واقالطاهدنناضمر ۷۶ یدلدادسم رارکش هد ۷۳ یداوایوق قابشاب

 الاهدنلاوش ۷۷ یدلدبا لزع هدنمر ۷۷ یدلوا یمابشواچ هدنحر ۷۰

 ۱۱۸۱ بولوایسیلاو تح هنا یناریمریم ةمتراب هدنمرم ۸۰ یدلوآ ینا هبرا

 یودع یدتاعض و یربنم ید یلزا رک ردشلبا تافو دبا ایف

 ۰ رددنفا ( حاتفلادبع ) ندناکحاوخ
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 لع ) -- ۰ ردنوفدم هدهیراهب یدلیا لاحت را هدنلوالامسر ۱۱۷۹ یدلوا

 یناک ادخک قردلوا ندناکجاوخ شیفتاب ندیلاع باب ( جاا ۰ یدنفا
 ندلاحر یودحم یدنلوانفد هوبا هلاتافو هدنرخالایذاج ۱۱۷۵ ردشلوا

 ندناکحا و>ضشفتلاب نداق ( یدامادیناح ۰ یدنفایلع ( رد(یدنفادغقداص)

 یدلوا یربدم تاریمعت هنردا هد ۱۱۷۱ یدلوا یراب رهش فرصم بولوا

 دناطاس هلاص ضفتلاب ( مع ۰ افالع ) -- ۰ ردشلواتوف هدرلهنسوب

 هدنل والا یذاج ۱۷۳ بولوا ینیما یکرک ناخد هدنناسمش ۱۱۷۲ یدلوا ادخک

 بولوا صحت سیربق هدنسهدعقلایذ ۱۱۷ یدلواینیما ان ینیرشعماج یلهلال

  ۹هدنلوالایذاج  Eردشلوا توف هدناضمر یدلوا ینیما همام .

 -- ) هد 1۰ و یتاک ادنکضیقتابندلقر دله رصیق ( یراص ۰ یدنفالع
 و یسحهبسام ههزح هد ۷۰ و یتاک اد ابا هد ۱۵ و یا هماژور ۷۲

 كنسهدعقلایذ ۱۱۷ بول وایناک رادحس هد ۷۵ لزعلابو ینیمارهش هدنلاوش

 ۰ یدلدانفد هنناتسرق اشابلعقشع بولواتوف هدندرد فک

 یغاب هرق ردشلوا یہا دک هناسرت ضفتاب هدهناسرت ( اشابلع )
 ءوس ضهب هدءرص ینیدقاب هنطاصم قلنادوبق هلبسح یاریپ كناشام نایلس

 هدوو ششلوا لع ندفلنادوق هلاراشم هد ۱۱۷۷ قرءلوا یلاع ع وم“ لاح

 ردشملوا توف كرهلىدىا بيدأت

 یسادنک هرکصو یسهلوک كناشاب نایلس یسلاو دادغب ٠ ( اشا ىلع )
 هدنلاوش ۷۷ یدلوایسلاو هرصب ودادفب هلترازو هدنس ها یذ ۱۱۷۵ یدلوا

 ءیجحس «دیشر «لقاع یدیشلباباضتن| ندنتقادص طرفی و اشا بعاریداواتوف

 0 ۰ یدالومأم تمدخ نسح بولوا مع
 قطصم ردسودحم كندنفا دج 3 ) هداز دا ۰ یدنفا ىلع )

 ) یدنفادحا و لع ( یدلواتوف هدراهنسوب ردشعاب هکتر نوجا كنون اشا

 یحش یسەیکت ربعم هده > راقارهشتلاب بولوا یرداقو ربعم ردیلاشاب هلام
 یرک اش ىلع ) یدلیا ل.حرا هد ۱۱۷۷ ردشلوا لبکو جش هدهناخرداقو
 راو ديدليالاح را هد ۱۱۷۸ بواوایضافو سردم ( هدازیئارف ۰ یدنفآ

 : ۰ ردنوفدم هدنبب د

 س مما ردم < ریدر همیشه یاس اف هاراداماد رد رهشون یدنفا



 CN دید

 ردراویسهناخاتکو یسهوازو ییماح بوسنم هنما یدیشمالبا قرطت هضرام
 ر مسح هدشاط ابق یدتا فقو یتسهبظعو هعج هرانلوا 23 هده واز

 ۱ ۱۶٩ رلکب (مساف) و (نسح) و ۱:۰ ( كب ینطصم ) ندنرامودخ یدای

 توف هد ۹ (كیدجبلاغ) و۱ ۱۸ (كب نسح) کیدو ۱۵۹۶ ( (كن دح)و

 ء هّلادبع) یرللغواكنو بولوا كىا لما ) هدیمودخر ردرلشلوا

 نداعز ییاق بولوا (اشادهّلادیع) ماقمع اقیداماد ردرلکب (اضرلع « هّللا دعس

 كناشا ردشلبا تافو ۱۹4 مادختسالاب هدراتمدخ ضعب یخد ( كد )
 هدنسههرت یدادا نفد هثای بودا تافو هد ۳ )اخ هنسع) یسهلیلح

 یرادعلس راردنوفدم یسهفلخو (بوقعی لادنا) یسیئاب هعدق ةي واز یهداروا
 .یدلوا توف «دنروا كنبحر ۱۸ (افادحم یجاح) ندرلولکدک

 هدنشب نوا كنمرخ ۱۷۲ ردشلوا یثاب یجوپق ضفتلاب  (ك.یع )
 یهتشنا كن ندرابرایرهش رادبسردش!دنا نفد هدجا هحهرق بوداتافو

 هد ۱۷۳ یدلوایساغاهداع-لاباب ضیفتلاب هدهماعیارس (اغالع) -- ۰ یدبا

 بوسنم هواه یارس (نکی۰اغالع) ردنوفدم هداشا ع قی ردشابالاحرا

 نفد هدجا هحهرق بودا لاحرا هد ۱۷۳ یدلوا یسادخک رايح وق بولوآ

 عید ۱۷۶ جا دعب بولوا یسادنفک رایهاپس ( یروج ۰ اغا لع) یدلدا
 (اغالع) ردنوفدم هداشاب نطصمهج وق ردشلوا توف هدنسيتلا نوا كسرخالا

 ندنعاحوا یجهبج و یدشلواتوف«د ۱۱ یرد هکردیمودخم اغا یلو راکذور

 هم ( اغا دم ) یودحم یدلبا تافو هد ۱۷۵ ردشلوا یثاب یجهبج ضفتلاب

 ۳ ا هدرادکسا یسهلج یدلیا تافو ۲۱۱ و یدند ( هدازاغا)

 - یذاج ۱۱۵۸ بولوا هدوو هدارواردلیوتشز ) اشا ىلع جالا (

 هدن رح الا یذاج ۱١۹ بولوا یماعاراهاسهدنلا وشو یدلوا لوق قابشاب هدنلوالا

 ۱۷۰ ردشلوا یسادخک رابحوبق هلا رود ینامدخ یکوب هدعبو شلدنالزع
 ها یدلوا یاقمئاق ترادص ترازو ةمراپ ینوک ییشهرکی كنرخالاعمد

 هدنشبییرکی كنلوالا عسز ۱۷ بولوا یسلاو نیدو هدعبو باح هدنبحر

 . یداردتقم ءردم ردشغاتافو هدنلوالایذاج ۱۷عقرلوایهلاو هرتسلس

 ردیمودخم كکبرع شیورد دیسلا هداز اشاپ لیلخ هسوک ( كلغ )
 یک یساغا هداعسلاراد هدنش نوا كنبحر ۱۱۷۱ بولوا یال وتم هدناخانک
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 یدلوا کبسنوت جارخالاب ندتیفوقوم د١٤۱ یدشلدا فقوتندنفرط یاد
  ۰۵ردشلیا تافو یرغوط هنلاس ۰

 ۱۱۰۰ ندنیلص كنمدنفاحون ابطارس . ( هدازیکح ءاشاب یلاعیلغ )
 هدنرود ثلاثدجا ناطاس بواوا یزاتم كنراشادنرق یدلبا دلوت هدننارب

 ىليامورەدا ٤و یهدوو هلز هرکصویساغا ناک رتو یشاب یجورفوروشیلس

 ةمرابهدنرفص ۳۸ بولوا یسلاوباح هدنرفص ۳۷ و هنطاهلسداب یبرلکپ

 یرکسعرس زبرب هلبماعضنا روزرهش هدنسهدعقلا یذو یسلاو یلوطانا ترازو

 ا ىسلاوزربت راركتەد4 ۳و یسلاورکب رايدەد ۲ وزب ربت هد ۰

 هدنرفص 4۸ بولوا مظعاردص ءدنناضهر ۱4۶ یدلپا خفن هبمور هلا زیربتو

 یسلاو هنسو هد ٩ یسلاو هر دنق اسقاعتم یدلدبا ماعا هن والدم هلل نع

 یدلیا ناشیربو دابرب ینعشد ب ورتسوکت دالج هداعلایوفهد رح یانثا بول وا

 بواوا یسلاو ییوطاا بنات هدنبحر ۱6۶ ویسللاورصم هدنا والا م عمر ۱9۳

 ید رفس نارا ردح رات (ارزولا ۶ 23 ( یدلوا مظءاردص ۳4 هدن رفص ۵

 هدندمزا یدلدنالاسرا هن والدم هلع هددرد كتنامش ۱۵۰ هلبیسح یربخأت

 بواوا یسلاو تلح هدننا عش ۱6۸ هنسو هدناضمر ۱۵۰۷و یسلاو هیدنق

 یلوطانا انلاثوی هر سم یذ ۱۵4 یدلیاربمدنورهق یابقشا

 و هلاحر هدنرفص ۱۰۱و يسلاو هنسو الا هدنسهدمقلا یذ ۰٩ و لاو

 هدنلوالایذاجو نیدو هدنرفص 4>۱و یزوا هلغلظفاغردخب هدنرخالا یذاج -
 یذاج ۱۸ بولوا یسلاو یلوطانا عیار هدنلوالا عید ۱۱۸ و نوژیرط

Eكانابعش هلکمرتسوک هعاسم هعفدو یدلوا مظعاردص ار  

 هدنم رخ ۱ 1۹ ردشفا وا لي وح هسودرهرکصو ب وای ردن وکه هس وعام ول عهدن سيد

 بقاعتم ینلْنع هدنلوالا یذاج ۷۰و شلوا یسلاو رصم ابنا هللا وفع رهظم
 ردشلتا .تافو هدنزوقط كنسهحایذ ۱۷۱ بولوا یسلاو یلوطانا اساخ
 هلاش وردو ارقف رها ىدا ته ىلع « درعاوح ۽ یکم < دان قوص

 رصع یارزوو ردبا تاعارح هقوقح بورتسوک تلادع هدرب ره بولوا یلام

 (ناعلسونسح) ندنرللغوا ردراویرامشاو یناہآا یدارلرد|تیاعر هن رطاخ
 یلاعمااب نفدلادعب هدهیها وک یششنرایددناتنسهد۱۱۷۲ هنرژوا یتیصو رلکب
 انف هنشمن ءداشا وشو شلدا نفد هنسه رت بواپروتک هنداعسرد هلحارخا
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 اوا یرایرهش رادیلس هد ۳ بواوا یرایرهشرادهفوح هلبسهرم2 ) اعا

 ردشلوا دعاقتم ندنیسحیسلواراشحاو رسم هدنح وایمرکی یس های ۱۹

 حوت هل وف هد ۱۱۲بولوا هصاخ "یناورتح رس ( اغالع ) رلیدلوا توف هدعد

 شم ابمعضو هدیسم لزق بول وایشاب باصق ( اغالع) یدلدا نفد هنسوق
 توف هد ۱۰۵ بولوا یشاپیجوبش ( اغایع ) یداوا توف هدرلهنسو یدا

 یسالنمهبلف «سردم ) یدنفا ىلع ) ۰ ردشلوا نفد هزادکسا بو وا

 (یدنفا ىلع ( ردشاوا توفەدەب یدلوا یسالنمسدق هدر EON ںبولوا

 ردشلوا توف هدنمرع ۱۷۷ تولوا یمظعاردص شتفموسردم ردیلصراق

 تود ۱۹۸ بولوا سردمومامسردر دیم ودح ی دنفادنعسدجا (یدنفالع )

 ۰ یدزاب همشاح هس رزوا ردشلوا

 هلی الد كندنفا ا یتاک هبفوصابا ردسلوماتسا ) لقم ۰ اشاب ىلع (

 رادهقوح ا ونلآ ههطواصاخ هلداوع لبصحتونذژم هرکص رادربت

 یدلوا یرایرهش راد لس هدنجوا یرکی كنسهجخایذ ۱54 و یرایرهش

 نوسلپ اداشک هلو نوسلوا انآ هتل ودر وما هلقلروم د وصقم یصن هد رادص

 كنسهدعقایذ هنسوا ردشلداجارخا قرلواییقوتهلترازو هدننابش ١ هد

 اقاعتمو لزع هدنزوقطنوا كنمرم ۱۰٩ بولوا مظعاردص هدنسیتلا نوا

 لیوط بولوا سس اک 6 لکسم یدلبنا نفد سە رد دچا كس ردشلوا توف

 | 7 ردرلکب ) ینطصم «ز زع :دجا )یرامودخ یداهماقلا

 یوق ردشهداز ردار ڭكىاشاب دع یکد ( نکی : اشاب لع )

 هدنناضهر 6٩ و یشابشاچ هدناضمر ۰٦ و یتبما هراهد ۱۵۳ بولوا یشاب

 را ییادض ترادم هدناضش .د.و یتاب یحرمس

 نوک نوا شب بواوا یسیلاو رصم قلارارو یسلاو هروم ترازو ةبئراب

 ۱3۵ یسلاو لیامور هدنسهرخالایذاج ٩6 یدلدا اشا هدءهروم هن هرکص

 نوزب رط هد والاعسر ۷۸ و یسیلاو یلوطانا هدننحر "دو ندا هدنلاوش

 یودح ىدا تناکم بحاص ریدم«ردتقم , ردشلواتوف هدعب یدلوا یسلاو

 ۰ رد( كبح نیسح)ندناکجاوخ
 بولوا ندنناذفنتم سنون ردمودخم كنلع ندم . ( لولا.اشاب ىلع )



 4 ی

 هرادکسا هلتوف هدنزوقط نوا كنلاوش۱۲۲۷ (كب زیزعیلع ) یودخ كلونو

 ۰ ردشلد |نفد

 یشاب نابکس ءدعب یدلوا یسادتک لوق یترتلاب ردیرهگب (  اغایلع )
 ۰ یدلدنا نفد هوبق یرک ابودا تافو هد۰>۱۱ قرلوا

 بولوا یسجزاب هداعسلاراد ضفتلاب ( ءداز رتهم .یدنفا اضر لع )

 ۱۱۶ بولوایسحهبساح نیمرح هد ۱۱۵ع-یدلبا ناماسو تورث تل:

 ۱:6 یدلوا یتسا رتفد ًاقاعتم لوا همان زور ینوڪ یځ درد كنازع هد

 ینعماج كلركت ردشفلوا نفدهناتسرق اشابیلعقیتعو شا تافوهدنلوالایذاج
 كن. دنفا نایلسیجاح یرادرتفد ران ولاقاقاس(یدنفا ی لعمال | )ردش | اند دحجت
 ه هيام بودا تافو هد ۱٨۲ یدلوایسهفلخ یعاحوا راهابس ردسودخم

 هناخ هبحوبولوا ندناکحاوخ هلفلوارایعیحاص ( یدنفا یلع ) یدلدبا نفد
 ( یدنفا لع) ردشلسا نفد راک م بودا تافو هد ٤ نکیا ی

 با )ردنوفدم هدوبق یرک ابونا تافو هد ۱3۶ بولوایناک یشابیضاتسب
 هدرادکسایدلواتوفهد ۵۶ بواوا ندناکحاوخ ضفتلاب ( یدشفا یلع

 ۰ ردیوفدم

 ۱۱۶۰ بولوا یتاک راشواچ ردردارب كذب دنفا مشاه دیس ( اشا ىلع (

 یسج هلاقم یراوس هدنلوالاعیبر ۱۱۶۳ یدلوایلا رک دن هلن رخالامیر

 ۱۶۷ و یرظاب هنا وط هدنلوالامسر عهو یرادرتفد سلف هدعع بولوا

 یاتکلاسیر باک ر هد ۱۵۰ لوا "هرک دن اقاعشو یا هر دن ا هدر

 هد۱ ۵۵ لزعلادعب بولوا یتمارتفد هد ۱۵۳ هدنندوع كواه یودرا یدلوا

 هدنلاوش ۱۹و یتاک یرههکی هدمبو کو نشر هنن هد ۱۵*و یبمارتفد اا

 هدنمرغع ٧٣۳ تولوا یسحهلاقم هزح هدنلاوش ۱۱۱و یسحهلاقم یراوس

 ۰ یدا ندشناد بابرا یدلیا لاح را هدنلاس ۱۱۰۵ یدلوا یقوت

 هدنلاحترا یرد ردیمودم كندنفا یجوصن دج جش ( یدنفایع )

 (اغالع ) -- ۰ ردشلوا توف هد ۱۱۹۵ بولوا میش هتسهکت رادکسا

 كنبجر ۱۱۰۹ بولوا یاد نک نوباه ةنيزخ ضیقتاب ردیلنوباه نوردنا
 لع)ردشلدنا لزع هدهللق تدمر یدلوا یرایرهش راریلس دنیا ۳



 و را لا

 رکسعو یسلاو رکیراید هد۱۵۰ یدلوا یجوز ناطاس هلاص هرکصو یظفاحم

 هنب هرکصو یسلاو یلیامور هدعبو یلظفاحم دارفاب هد ۱۵۱ بولوایسحم روس
 شلدالزع هد ٥٤ بولوا یسللاو ماش هدنرخالایذاج ٩۳ و یظفاحم دارفلب

 رکبراید هد۰ شلدالزع هد 4 بولوایسلاوماشهدنرخالایذاج 2٤ و

 تاف و هدنلوالاعسر ۱۵۷ شلوا یرکسعرس نارا هد ٥٩ بولوا یسلاو

 .رد (اشاب یدبع) ییودع ردشلناتراهمو هکلمسک هدهراداروما ردشلبا
 نیکهقودبولواندناربمریموندنسامادوواءرا  (هدازوکک اشاب یلع)

 یدالوا یدلواتوف یرغوط هنر ۱۰۸ ردشفلو هریفو نینسهدنفافرصتم
 ۰ ردرلاشاب (سابلا ۰ هّلافیس «لیعاسا)

 یالس بولوا ندنسافلخ كندنفالع یمالس ( یدنفا یانف ىلع )
 ردراویسهکت هدرادکسایدتالاحن را هد۱۱۸ یدلوا جش هد ۱۲۹ هنسهکم
 لع ) یدا ندهنظم بولواتاذرب یوزنم رصاعمهلکنون (یدادح ۰ یدنفایلع)

 یدایا لاح را هدراهنسو یدا ندنسافلح هدد قشع بولوا یرداق ( یدننا

 ۱ ۰ یدلدا نفد هتنورد یسهرت اشا ىلع لعوا مکح

 ۱۱۵۸ یدلوا یثابیجوبق ردمودحم كناشا ینطصءیراص (اشا ىلع

 ۰ ردشلوا توف هدعب قرهلوا یفرصتم رهشفا هلقلناربمریم هدنسهدءَهلا ید

 هدنمرخ ۱۱۱۰ و یسیضاق هنردا «سردم (هدازفیرش یدنفالع )

 ۱6۵۹ هدنرو ص نوک ترد ندنهبحوت یدلوا یسالنم هکم هرزوا كلبا طض

 كن راترضح ثلا ناخدجا ناطاس (اعایلع -- ۰ یدلوا توف هدنمرخ

 .ردشفلوانفد هدجاهحهرفبوداتافو هد ۱٣٣۴ و شلدالزع بولوا یلربم

 یسادک راح وق هدنرفص ۱۰5۸ یثاب یجوبق (  مسوکء اشاب یلع )

 یدک هتمدخوب ًاباث هد۱۰۵۰ بولوا لوق قابشاب هدنبجرو یشابشواچ هدعب
 رایهایس هدلوالایذاجویلوق قابشاب الا هده۳و یساغا رادعلسدنلاوش هو

 یسلاو رکبراید هلترازو هدنمر ۱۰62 یداوا یاب یبهبح هدلاوشو یساعا

 .یداج "۰و هماح هدناضمر ٩٥و یظفاع زومیعا لاصفالا دعب تولوا

 بول وایسلاو بحاصراصح هرقهد+۰۲ و لیا جا هدنناضمر ٦او وسر هدنرحالا

 یدوقن هدایز ندننساش بواوا رابتخا و نسم یداوا توف هدن رقص ۶

 شاثیدهاخ ماس ناطاس لئاوا ( كب رداقلادبع ) یشابیجوبق یمودع یدراو



 “ك

 a oo 2 ا

 جاا ( ردشلدانفد هو ق را نوا تو هد ۰ یدشلوا هنر

 تافومد۱۱۰۰ بولوایسهفیلخ رسهدمب بولوایرادهسیک یر ( یدنفالع
 تافو هد۱ ۱9 یخد ( یدنفالع ) رکید یدادیا نفد هنحراخروس بودا

 بولوا یتاک یرجمکی فیرشماش ( یدنفالع ) ردشلدانفد هرادکسا بودا
 نوردا ) اعا ىلع 0 س« یدلدا نفد انکا بودا تافو هد

 یدلدانفد هداروا هما تاقو هد ۱۱۵ بولوایشاب یعتر اصضیفتلاب هدنوباه

 یعمط هدنمرحم ۱۵۱ بولوایسیشاب یحناتسب هنرداو یفابیجوبق ( اغاىلع )
 هدن وناهنوزدناردیلحار د( اغایلع )ردشلوا توف ًابوکنم بونلوآ لزعندنبسح

 دجادس ردشلوا توف هدنلوالایذاج ۱۵۸ یدلوایثاب هطواصاخ ضفتاب

 لزع هد رح الا یذاچ ۱۵۹ ردیهاشداب تحاصم ) اعا ىلع ) ردنوفدم هدنسهرد

 ۰ یدلواتوف هداروا بول زا لاا و تو

 هلشالد یردیددمودخم اشاب نامعكحوک ( مث + اشا ىلع )
 وا ۱۳

 نسح ی روما ناور بونلوب دن راب رحناربا یدل وا قرصتم س دق بولوا ناریمریم
 یسلاو یزوا هد 4۰ و هفک هدعبو یسلاوناور هلغلوا قفوءهعظنت هلتروص
 هدنسدحایذ 4۸ و هک هدعبو صراق هد 44 یدلوارزو ًاقاعتم بولوا

 رد هدنرخالامسر ٥۰ بولوا یسلاورکب اید هنسواو یلوطاناهد 1۹ هینوق ۱

 یظفاح نامرکق|لزملابءلتیقفوم مدعهد 0۱ یدلوایسلاو لیامورو یرکسعرس
 یمدحوس هد ۵4 یدلوایسلاو یژواهن هدعب یسلاوشع ةوالع هدناعشو

 ) كرد ) هدازاشاب لعنداتافو ۱٤۹ ردشلوا توف كر دنا بید أت هل بسح

 ۰ ردهودع كوب

 رل یدلوا باع فا دلا ا یدنفا یلع )
 هدنلاوش هنتسوا تولوا لوا قش رادرتفد "مود هدنلوالامسر ۰ بولاق

 بولوا یریفس هنایو هلیسهها ی ابامور هد ۰۳ لوا ةمانزور هرکصو یمارتفد

 انا هدنسکیا كنلوالایذاج هم و یبما هناسرت هدنلاوش ۱9۶ ةدوملادمب

 يدا ردم بسا یدلوا توفهدنشب كن رقص ۱۵۰ یدلوالواقش رادرتفد

 ۰ رد (یدنفایلع) ندلاحر یداماد

 : نکیآ ندایما ردسمودخم كناشاب یدبعهحوق ) لوک ۰ اشا ىلع )

 زوم یاهدنیحر ۱۱۹۷ ردشلوایظفاحم هروم هلترازو هدهليلقتدمو ناریبمریم



 ۱ ته بس"
 غ ندا عادل نفد هدنغلرا ج دچا هحهرق یدتناتافو هدنشب نوا كن رقص

 شنا همالاحت را هد ۱۲۰۸ ( یدنفافظندجم ) و هد ۱۲۰۱ ( یدنفارهاط )

 .یبهطاقم شاب ضفتاب ندلق ( هرقهجنا ٠ یدنفالع ) -- ۰ رايدنلوانفد
 یسجههطابقم نیمرح هدعب یتاک رادعلس هد ۱۰۵۰ و یسیجدبساح دیزجو
 یدلدانفد هنسهرددج-| دیس بودالاح را هد ۱۱۷ یدلوالوا هما زورو

 ندناکحاوخ ضیفتلاپ هدو یدند ( هدازهرقهجا ) هب ( ,یدنفالع ) یمودخع
 4( ك قداص لا دیع)یم ودخ كن ردشلنا تافوقرملوا یحخ رات هد ۱۱۷۹ی دلوا
 كت الایذاج ۰ ۱ یدلوایهعطاقم شاب بولواندناکحاوخ ضبفتلاب یخد

 ۱ ۰ رد وفدم هدنناب یدح یدلیاتافو ۱

 و ندبرلجە طلاب یاربس یا ردملهر وم ( اشا يلع )

 ۱۳۳ و یسادقک رابجوب هد ۷ یاتروخ اربم هدنل والا یذاج ۲ ۱۹

 . .لواروخاربم هد ۱۲۰ یشاب شواچ هد ۱۲۶ یناروخاریم 9 هدنل والایذاج

 هتسوا بول والوا روخاربم ام ا ,دنلوالامیر ۲٩ یناتروخاربم اا ہد ۷
 نیشن هق هدنسه | یذ بول وایماقمعاق نوباه باکر ترازو ٌهبنراپ هدنبحر

 یداردنوک هنوباع یودرا هلشالو یلوطانا هدنسهرخالایذاج ۳۰ یبلوا

 زوې ا هد ولصوم هد ۲۳ و ناو هد ۳۲ و هدنفهنسواوباح هد ۱
 هیدنق راکت هدنرخالا یذاجو رصم هدنرفص ۳۸ و هدنق هدنابش ۳۷و
 4۳ بواوا قرصتم وسر کس یدلدا لزع هدشابعش بولوا یسلاو

 یداوادومأم هتماقا هدیوکناتسا لزملادعبو یدلوایسیلاو یزوا هدنلوالاعیر
 هدانئاو بولوا یسلاو هنطا هد ۱:۷ و هدنق هنن ندارواو هبناجرارکت هدعب

 ۰ یدا لتیلپاق دما دیخسا یدابالاح را

 ٠٤١ E یدلوا یب سو هد ۹ ( كبىلع جال جا ۱]

 داماش كتیدنفا دایح ر 2 ردسامساک ) یدنفالع )+ + ردشلوا توف

 ۰ يدنفاىلع ) ردشملا لاسح را هد۱۱۷۶ ردشلوا مش هنبرب هدنلاجرا بواوا

 یدلدبانفد دناشا ردح هللالاحت را هد ۱٣٤۸ بول واندخاشم ( هداز یلهیساما

 قاناریمریم هد ۱۸۵ ,بولواندنسارما هناسرتردیلنوز رط . (اشابیع)
 یفیداوا شعای هداشاب مساق یدلیالاحرا هدنجهنسوا ردشلواایرد نادوبقهلا

 بواوا ندنانک رک (دنیدرد ۰ یدنفالع ) -- ۰ یدلدیانفدهدنیتکم



 -- نر

 هداروآ یدلوایظفاحم هعاقکب یناریمریم ةتراب هدنلاوش ۱ یداواروائمو -

 ندنحراا ۰ ید رصتهداشکرب هدو ( اشاب ىلع جوق ) ردشلباتافو

 ۱ ۰ یدلواترف هرذص

 ۰ ردشلوایئابیجوق هد۱۱۰۷ یدلواندامدق ردیلهدکنن ( افالع )

 ۶۵۱۱۲۹ و ین ناو او یشابشواچ هد ۱۱۲۸ مادغسالاب هدنامدخ

 هدعب یدلوا یماغارلمهایس انا هد ۱۳۱ و یشابیبهبح هد ۱۳۰ یباغا رایهایس

 بولوا یسادک ترادص هدنطساوا لوالا عسر ۱۱5۳ هلابصاش رود "

ههسورب هلا (كىدج ( لعوا هلال نع هدنل والآیذاج
 هداروا بولیدیامانعا 

 لوق ینابشاب دزحو یفابیجوبق ضیفلاب ( رقنس ۰ اغالع ) ۰ ردشلواتوف

 ضیفتلاب ردیلقاوق ( افا ىلع ) یدلدا لزع هدنل والایذاج ۱۱۳ بولوا

 توف هدراهنسوب یدنلوآلّزع هدنمرحم ۱۱۸5 بولوایسیشاب یناشب هنردآ

 ردرلشلوا

 هد ۱۱۲۳ بولوایردارب كناشاپ مهاربا داماد ( منک . اهاپ لع)

 تدازو ةرابهدن رخالامسر ۱۱۳۹ ضفللاب ردسودخم كناعا لیلخ ندا تاف و

 دیه یغابعس راصحهرق هد ۱۱2۰ یدنلوایوز كلاطاس موئلک ماو یقوت

 هلا لزع هدنوالامسر ۱۱2۳ یدلرو "ةوالع یتلایا بلح هد ۱ یدادا

  ظفاح ) یعودخع رد لوا توف هداروا بولیدامازعا هن هرشط ندنداعسرد

 ندلاحر یسهداز یدادبا نفد هنسکت یاده هلباتافو هد ۱۱۷۷ ( كردم

 ۰ ۱۱۹۶ بولوا (كبیفطصمیجاح) یفابیجویق یودخم رکید رد(كبلداخ)
  لغواهکدد(كبیصولخ) یخدیمودخع رب یدلدبا نفد م رانیکسم بودا لاحترا

 هدنسەمج قلیرنا یدلوا توف هد ۰۱ ردلن واه نوردنا ( كب ىلع )

 ۰ ردنوفدم

 بولوآ یسالتم رادکسا هد ۱۱6۲ سردم ردیلهّئالع ( یدنفالع )

 یسالنمناور هد ۱۱6۰ سردمردیلغاطاباب ( یدنفالع ) یداواتوف و

 هعج یماج دجا ناطلس ردیلهیساما ( یدنفالع ) ردشلیاتافو هدعب بولوا

 ( هداژآ ید ۰ یدننالع )- ۰ ینابالاحرا دود ردشلوا یلنعاو

 هنساش یجنرهص هناخحوط هد ۱۱۳۰ یدلوا ندنکحاوخ ضیفتلاب ندمالقا

 ۱۱۱ یدلوا یجهب ساغ شاب هرکصویناک ءاپس هدناوش ۱۱2۰ یداوارومآم



 تم ۵۳۲

 هشرارومأم یسهعلق قازاهدنبجر ۱۳۹ بولواندهرحیایعا ( هداز لوب رام
 ( كديعس ) یمودغ یداوا توفهداروا یدلردنوک هاروا قردلوا غوبشاب
 )اشا ىلع ازربم ( ردشملوا توف هدن رار ا ۱۷۵ بولوا نده رح یاما

 هداروا هنسجاقرب بولوا قرص هد رصق هد ۵ بولوا ندناریمریم

 بولوا ندنسامادووانرا ( هدازژوقناج ۰اشاب لع ) یدلوا توف هدعب بولاق
 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا قرصتم هنولد هد ۲۳

 توف هدننابعش ۱۱۳۸ بولوا یناطلسماما ردیلومناتسا ( یدنفا لع)

 توف هدنرخالا عبر ۱۳۸ بولوا سردم ردولوب ( یدنفا ىلع ) یدلوا
 هرکص ندنلاس ۱۶۰ بواوایسیابیحناتسب هار دا (زف ۰ اغایع ) - ۰یدلوا

 ۱:۲ بولوا یسادتک كناطلس همطاف ( رادهنزخ ۰ اغا یع) یدلوا توف
 مهار انوزوا)یداماد یدلدانفد هنسهس ردماشاب نانس یدلوا توف هدنح رات

 ۰ ردمودكندنفادحم ( هداز الوا ۰ یدنفا یضئافلع ) -۰ رد(كب
 ۱۶ + بولوا یسالنم ناو « سردم بولوا فاحص ( جوک ۰ یدنفا یلع)
 ۰ یدلوا توف هدنلوالا عید

 یساددکو یسهتشنا كناشانسح هدازهحوع ( هتشنا ۰ یدنفایع )

 فیقوتولزع هد۱۱۱6 یدلوا یجهبساغ شابهلا كاهحاوخ هرکص بولوا
 بولوا یسادنک ترادص هد ۱۲۳ بولوا مدت هنن وفعلاب هرکص یدلدبا
 یذاج ۳۳ یبهبساحم شاب E هد ۱۲۵۹ لوا همان زور هد ۲۸ لزعلادعب

 شاب هد ۳۹یدادیالزع هدنلوالا یذاج ۳۵ بولوا یتاک یرچکی هدنرخالا
 رتفد هدمبو یجهبساحم هنب هدنلاوش ۳۸ لوا ٌةمانزور هرکص هامرب یجهبساح
 .یدلبا لاحرا هداروا بولوا یرادرتفد رصم هد ۱۶۰ و یا

 یثاب یجوبق ردیمودخم كناشا ینطصم یجاح رکسع رس (اشاب ىلع )
 سس« ردشلوا توف هدرلهنسون یدلوا یطفاخ صراف هلقلئاربم ربم هد ۷

 ۰ ردمودج كندنفا فسو ( هداز بورضم ۰ یدنفالع (

 ناریمرمو ق رصتمدن و اهن رد مودع كناشاب نسح یوا ) اشا لع (

 تولوایسلاو روزرپش هد۱۱۶۱ یدلوا ا رظب لصوم هد ۱۳۸ یدلوا

 ؛یدایا لاحرا هداروا

 رزو هشراناخحرق بولوا یسهدرکتیرت كيارک ملس ( اشا ىلع )



 ها سس
 توت هد ۱۳۶ یدلوا اب هد ۱۲۸ یدلروس دا کوب ني ۳

 لب كم فلا یدا ی Ke وفدم هدقلاهرح هدرادکسا یدلوا

 - رد (دیفلا)
 یدلوا یسالتم هطلع ۰ سردم ردللهبنتسا (  یدنفا یدحاس لع )
 كب ادٌهک هدنزکس نوا كشرخالا میر ۱۳: بولوا یتا یوف ۰
 ردهقفر رورشم هد( یسادکیدنفادوخقا) ردشلوا توف "ةأاعف هدنسهطوا
 ۱ .یدا رهام هداتئاو مش

 . یدلا وردمودعكناشا نطصمهرقینوشزرم ( هدازلوتقم اشا لع )

 هدعب ویزواهد ۱۱۳یسلاو هدنفهلترازو ةمرهدنلاوش۱۱۱۲ یدالفط هدننافو
 هکفلس هد ۲۰ و هنوق هد۱۱۹ و ناوءد۱۱۷ زوم اهد ۱١٤ ی دلو ا یظفاغ قازا

 یسلاورکب راد ویجو زكااطلسهیفصهدنرخالا عبر ۲۲ و هنطاهدنسهدعقلایذو

 ۲۷و شعس هد یدنلوا ما زعاهب هطا هحزو بولیدنالرع هد ۲۰بولوآ :

 ه هقر یصنم بولک ه ودرابولوایسیلاو باح هد ۲۸و مورضرآ ااو

 هدنربنوا كمرع بولوا یقو هداهزرخ ٩ یدلدا لیوح ههر وق هدعبو

 نواه باکر هدنرخالایذاج ۳۰ یدلوارومأم هرح قرهلوایسلاو یوطا
 هنن هرکص بولوا یسیلاو ماش هد ۳۶ یسیلاو هقر هنب لزعلادعبو یماقماق
 ردشلوا توف هدشزام هکر نیمرطانبب هدنرفص ۳6 شاد هیمض هقر

 یصن هنرادص قلارارب یتح یدا رادمات ریزورب راوطا هنادنولءهبن ۰ هبحو

 ۰ یدبا چ وا قرق یس یدشلبدبا ممه
 ه یا یطصم ناطلس تودبا دلوت هدکلنم هدنلیا مور (اشالع)

 هدشرادصاشا ىلع یللروحو یثاب یجوق هد ۱۱۱۰ یدلوا رادقوح شاپ

 هدنلاوش ۲۸ و یظفاحم هشفنن هرکصو یاس رهشنکی هد ۲۰ و یشابشواچ

 هدنسهج | یذ ۳۵ویسلاویوطاناهدلاوش ۳۰ و شلواییکیرلکبلیا مور
 یدتا تافو هدمدح هدنسهدعقلایذ ۱۳۵ یدلوا مرحلا شو یسلاو هدح

 هدهدح بواوا هددنبیکرحهدرلتلایا یتیدنلو ىدا زر. نیدتم < اص

 . یدتا ا یابقشا

 وما ءهک خا عج یییلاهابولوا ندننارتممقازق (قازق ۰ اشاب ىلع )
 : اشا ىلع ( یدلوا توف هدعب یدل رب وقاناریمربم هدنلو الا عسرا ۱۳۵ یدلوا
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a نرخ ۲۸ تولوا یسلاو EE هنس وأو سا ويس هد و
 0 

 دعاقتمهرژ وا رووا هدر مشکی هد ۳۲و یظفاع زوہ صا هد ۲۹ و یدل یا

 ۰ رد(غادجا) یرداربیدلوا توف تیم بولوا

 اما هد ۱۱5 بولوا یسادخنک كناشارع . ( كالد+ هابلع)
 1۱۵ بولوایساغا یرچک هلترازو ادب یک ترا فاز
 بولوا یسلاو یا موز هد ۱۱۷و را وشمط هدنسهدعقلا ی ذو دارغلب هدنرقض

 تولوا یامقمغاق ترادص نوک ج وا هدکدلک هلبا لع هدنلوالا عسر ۸

 هدنرخالایذاجب ۲۲۱ لزملادبویسلاورصم «دنوالایذاج و یسیلاوراوشمط
 هن وز رط هد ۵ ی یلوا زومام هعازا هدنمرخح ۳ بولوایسلاو مورضرا

 ۱۳۲ بولوا یسیلاو رصم رارکت هد ۲۹ و هدبق هد. ۲۷ بوئوا مازعا
 هدرابحناغوط پولوا توف بیدآنلابدنسهجخا یذ ۳۲ شفلوا لع هدنبجر
 ۰ یدبا ردتقم رس دم ردن وفدم

 یداواقرصتم كسرهردندنساما دووانرا . ( نج ۰ اغا لعجالا )
 قرصتم یسهرق هد ۱۱6 هلذلوا صالخ هدعب یدلوا ربسا هنعشد هد ۵

 یظفاع یت هناهدهحاینذو یلویکبت هد ۱۱5۰ یماشاب لیدنتسوک هرکص
 یودحعردشلواتوف هدعب و شلوا نکاس هدوللدم دعاقتم هد ۳ بولوا

 . رد ) اشا مهارلا) ندنساا هناسرت

 یمرکی كنرفص۱۳۶ بولوا سردم ردیلغاط روفکت ( یدنفا ىلع )

 هروصنمنصح بولواسردم رددرک (یدنفالع ) -۰یدلوا توف هدنجوا
 بوخردلهتردا ( یدنفا لع ) -.یدلواثوف هدنرفص ۱۳ نکردک

 ۱۰۹۹ ین ماما هد۱۰۸۲ ثلا ماما هعبار ناخ دم ناطلس هلغلوا ولادص

 لثا هتولوم هلتاعفد یدلدا لع هرکص هدهسیدلوا یرایربش لوا ماما هد

 توف هدنناضمر ۱۳۶ هد هردا نکیآ یسصاق هبلف هعفد یحدرد تولوا

 ٠ یالوا

 هدنکلکپهاشاب ینطصم هدازلیریوکردلرصم (  یدنفا یروصنم ىلع )

 هد۱۱۰۲ بولوا ندخوبتک ظفاحهدهناهتک ویدلوایاما هدنترادصهلباستنا

 هدنسدب رتهبناجلس نوجاناطاس هاص یسهدلاو كن راترضح ىنا ناملسناطاس



0 r, TEL 1 E ۳ 

SSتا و۲ —  
 یدلوا مظعا ردص هدنرخالامیبر كنهنس وا نکیآ یاقمناق نوبامه باکر هد
 یهرومویدلوا یجوز كل ناخدجاناطلستن ناطلسهمطاف هدنسهدعقلا ید

 مرک | رادرس هدهفرطلوا هدنعوقو هبراحم هنرزوا هک هدمبیدتنا ریخت و مف

 :یعاش ۰ شناد بحاص یدلوا دش .دنسهدعقلایذ ۱۱۲۸ یدک قرداوا
 ینیدج-م یلرانح هدارسنا وبا یدنا مییهث «ورهدنخ.هحولا میم ۰ ساتشنخ»

 هبلاراشم ردورص ییدلیا ساقلا هدنسایژریحاص ءربقکهدننرق هکیدلیا ایحا
 ( یدنفا ھارا قثاو ) یاما ییماح یلغواناغات همگی نیدقج هنب رفسنداراو
 یسابابیک وا « اشاب یلع دیهشابحا یدلیا یربقو»یدلباداشنا یعرصم و ەدنسا ۇر

 ۰ رد اشا ىلع مشاه ) نداجر یتکیو ( شاپ افسلیاسا )
 هرکصو یسحزای یساعا هداعسلاراد ضیفتلاب ( لقس یدنفا یلغ )

 ۱۱۳۲۸كرهلسا مازعاه رشط بولوا یهبحهبساحمنیمرح هدعب ویسهدوم و هطلع

 نددناحشوط (۱ءایلع) - ۰ یدلباتافوهدعب بونل واوفع هدنس هدعقلایذ

 .هداس یودخ یدایا تافو هرکص بولوا یفاب یوط هد ۱۱۳۸ بوش
 ( یو اغا نا ) یداوآ توف هد +۱3۰ کیا ی غ یسالا
 یلع ) ردنوفدم هدننادیم قوا یدلوا توف هد ۱۱۲۹ بولوا یشاب رایحقوا

 یزاغهلالزع هدنرخالآعبر ۱۱۳۰یدلوا یثاب یبهبح ضشفللابندقاحوا (اعا

 ۰ ردشلوا توق هداروا یدتک ههسور هالو راک دنوادح

 ۱۱۲۹ردشغد(یناناربوقزو)بولوا شکناک روهشم ( قیحر ىلع )
 ۱۱۸۲ بولوایرلدضح و( ۱عادجا)یمودخشیدنل وا نفدهننادسقوا هدنلاګ را هد

 ۰ ردندرلهدازقیحر هدرلن ورا ردنوفدم هدننابرلاغا ( ملسو رهاط دم )ندالاح را

 هد۱۱۲ع یدلوا یشابشواچ ضیفللاب ردلوژریس ( رطاشاشا ىلع )

 یدلوا یئرصتم نورق بولوا رومأم هنیربرحت هروم هد ۱۱۲۷ یدلدبا لزع
 یسلاو هروم هلترازو هدلاوش یدلوا یظفاحم هروم یناربمریم ٌةراب هد ۸
 یلوطاا هد ۱۳۰ و هنطا هلشاظفام یزوا هنسواویظفاحم دارغلبهد ۲۹ و

 ۰ یدلوا توف هداروا بولوا یسلاو

 یوکشهدنناضمر۱۱۱۵ نکیاهمشجرس ردیلدسزا ( یطبقءاشا ىلع )
 دارفلب رارکتهد ٤۲و راوشمطهد ۲۰و یظفاحم دارغلب هلئرازو هدعب یفرصتم
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 1 e 3 تب ردشلوا توف هداروا کر سام ۱۱۵ ید ردن و

 . ریهاپسهدنرخالامیر ۱۱۲۳ نکییسادنتکر یهاپس (  یرهش ءاغا یلع)
 توف هدعب یدلوا یساشواچ هد ۱۲۵ یدلدا دعاقت هدلاوش بولوا یساغا

 .ناطلسریما بولوا یسهفیلخ كن دنفا یبالس ) یدنفالع) بس ٠ ردشلوا

 لع - ۰ ردوفدم هدنرف یدنفاربمآ یو هد ۵ بولوا یھ

 ا هد ردر وهسم لمالیح ۲ شیورد۰ :یدنفالع

 ۰ ردن وفدم هدنسهرددچ|

 هلفلوا مش ېک یردب ردیمودخم كناشابرفمج (  كچوك .اشاب لع )
 . لصفنم هدندمزا یدلوا یسلاو هننسو هد ۱۱۲۹ یدلوا ندنساما هنسوم

 دعاقتم.د بواوانداا ) رادقاراب ۰ اشا ىلع ۱ یدالبا تافوهدنب بولوا

 ۱ تولوا یردارب كن دنفا راقفلاوذ ( اشا ىلع ) ردشلوا توفهد ۱۱۹ بولوآ

 منم یخ لتسق هروم یدلکه ودرا بولوا یسکبرلکب ساویس هد ۷۴

 ۰ یدلوا دیهش هدننابش ۷

 . یدلوا یی ب هنرداضیتتا .. ( یلفو نالببهرق ءاشاپ ىلع )
 یسلاو راوشطهدنلوالامسر ۱۱۸یدلوا نیشنهبق بولر و ترازو هد ۰
 هرکص یدلدا لع هد ۱۱۲: بولوا یسیلاو هنسو هد ۱۳۲۲ یظفاحم دارغلب

 هدلاحر ناشیرب یبهراذ هدهسیاشلوا ۳ هنودرا بول وا یسلاو هسوق

 . هداروا بونلوا لاسرا دسولع هلعفر یرازو هدنلوالایذاج ۱۱۷۲ هلعاوا

 ٠ ردشلوا توف

 سردم بولوا یودنع كناغاد . ( هداز ادختک یلح.یدنفا لع )
 مهاربا كنیلع ) = ۰ یدلوا توف هدنزوقطنوا یسهدمقلایذ۱۱۲۷ نکیا
 ۰ ردمودحم كکب دج ( هداز ناخ

 هدنسهرقزولس هدنراذک یلوک دووارا هدنرقیوک رازاپ  (اشاب یلع) د
 هدنکلکحوک ر دمود كنان | نسج جالا دعاقتم ندنفلادغک رلاشاپ ضعب نطوتم
 رادباک ر هدنلاوش ۱۱۵ و یتاک رس ضفتلاب بونلوا غارح هنوناه نوردنا

 ۱۲۱ یدلوا یرابرهش رادیلس هدناعش ۱۱۹و رادقوح هددعایذ بواوا

 ۱۲۵ یدتا افعتسا ندسیربق هدنمرغ۱۳۳یدلوا یسلاو سبدقو یار زو هد
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 ناو دەلە وا ىتااباب كناشاب ىلع یلبلروح (هدش رض+ یحاتک ۰ اه لع) ۰

 یناادفتل ترادص نوک چاقربدنرخالامسر ۱۱۲۲ بواوا ندنراهحاوخ نوبامه

 ۰ یدلوا توف هدعب تواوا یسکب رلکب شعرح هد ۱۳۲۳ لزماادعب یدلرو

 بولوا یادش كناشا یلع یلدطاتح دل هنس و -( یدنفایژ لع )

 تافو هد ۱۱۲۳ بولوا لئان یخد هبصانم راس یدلوا یسحهمطاقه نیمرح

 بولواانش آهن یم رافو ی رع بولواریظنب هدکلخر وموامصم ید ندن رج رد شابا
 كنو بول وا (یدنفایلع) یبهلاقم هدر یرصاعمردراوحرش ) یدهاشهفح )

 زن یتا
 ؛سردم ردیلعوا نسح یحاح ییهنوق ) قیزاق روم *یدنفا یلع )

 .یذ ۱۱۲۳ یدل و هدتیاملو هدنکلخهرک د رودص تولوا یسالتم اغ

 9 النم سردم (یدنفا مارا ) یودح یدلوا توف هاف هدنسهححا

 ۰" ردنوفدم هدوبق یرکا داوا توف هد ۰

 هدنس هح ای۰ ٩۸ ردمودعكتدنفا دم ) یی تپ . یدنفا لع)

 بولوایمالن» سدق ؛سردم رددفح كندنفا دسهداز یلعدبس یدلیادلوت

 ۱۰۲ یدلوا یسها لوماتسا هدنلاوڈو فارشالابش هدناضهر ۲۱

 یرکسعیضاق یلیا مور هدننابعسث ۱۱۰۳ و شلوا یسهاب یلوطانا هدننابمش

 هللالزع ندساقهدنا و الایذاج ۱۰۰ ردشلدنا لزع هدنلوالامسر ۱۰۵ تولوا

 اسب هدنلوالایداج ۱۱۲ ةدوعلا دعب یدنلوا لاسرا هرصم هلیشله را قالو

 هددنردا هد ۱۱«یدنلوالزع هدنسهحایذ ۱۱۳ بواوا یلبا مور ردص
 بولوا مالسالا 3 هدنناضمر ۱۱ یدلیا ءابا ندلوق یاوتف تمدخ

 هدنمرخ ۱۲۲ یدنلوامازعا هونیس هدنمرم ۱۱۹ یدلدا لزع هدنلاوش ۸ ٥

 كنمرحم ۱۱۲۲ یدلوا مالسالا مش بنات هدالوالا یذاج ۱۲۲ یدلیا تدوع

 اع یدلدا نفد هدنلباقم یرق كىەدازاشا لاک یدلوا توف نوک یحدرد

 ؛یح» «یدنیشق «یحاصهنسح قالخا ؛بیدا «باوح رضاح .ققحم .لضاف

 رد ) یدنفاهّلادبع) یودح ردراو یسهعوخ ءدهقف ید یلتور

 یرایرهشرا دهن زخ و بحاصم ضفتلاب هدنوناهیارش ( رادهش زخ ۰ افایلع)

 هدشرح ۱۰۹۹ یدلوا رادهنزخ اسناد ۱۰۸۲ هلالزع قلارارب یداوا
 هرصم لزعلاب هدنلوالا غیر ی ءدهامییا یدلوا یساغا هداعسلاراد برقلاب



 ج۱۳

  هرصب لا هدنرخالا یذاج هنس واو یسیلاو دادا هد۱۱۶ یسیلاو هرصب
 هدنرحالا یذاج ۱۱۱۷ یدلوا یسلاو هرصب امار هدعبو نامرق هد ۱و

 7 كن راتربضح مظعا ماما ردشلوا توف هددادغت هدننحر هنس وا بونلوا لزع

 ۰ ید دم ناهوطم رینوفوم هدف
  دادشب ۰ رادکسا . سردم ردلوماتسا . ( هداز یادنص ؛یدنفالع )

 .(یدنفایلع) یدیایتم ۰ ندتم یدلوا توف هدننابعش ۱۱۱۸ یدلوا یسالن+

 . ردشلوا توف ینوکی حد كنلوالایذاج ۱۱۹ بولوا سردم ردلهبهاتوک

 ۱ ae رازح هد۱۱۰۸ بولوا ندنرلماد سنون E ا يلع )

 راموح) هدرب ردشلوا ( اشاب ىلع مجع ) هللا لزع هدنسه|یذ۱۱5 بواوا
 یسکب رلکب برغ سلبارط هد۱۱۷ بولوا ندراساد هدو بواوا ( اشاب یلع
 بولوا ساعا رلیهایس (اغاب لع دیس) --۰ یدمهدا ماود هدیسیکیا یدلوا
 رلاشاب لع وبشا یدتا لاصشا هد۱۲۲ تولوا یک راکب نیو ۳

 اوا توق ازا

 4 روز ربش هد٣١۰٠٣۱ بولوا نداما ( هربخ : اشا لع)

aیدلوا قرصم هسور هد ۱۱۲۲ تیام هلا هولا رود بواوا یفرصتم  
 ۰ یدلوا توف هدعب

 دنونامش نوردنآ هلیس هطساو اغا مارب هرق ردیللروح (اشاب لع )
 تراژو هد۱۱۵ بولوایرابرهشرادعتس هدنلوالا یذاج۱۱۱۲ یدلیا لوخد

 رب زوو نیشنهبق هدنرخالایداج ۱۱۵ یدنلوا جوزت ناطاس هنبما بوقیچ هل
 هد رحالا یذاج ۱۱۰ یدلوا نیشن هبق هدام »شو و باح ًافاعتمو ساخ

 یتا یس هکن هدنمرخ ۱۱۷و نیشن هیق هدنابدش بول وا یسلاو ماش سلبارط

 بوالوا لزرع هدنرح الا ۲ یدلوا مظعا ردص ۸ یدلرو ضصاخ

 هد۱۲۳ یدنلوا لیوح هنسهرزح وللدم هدهار یاننا بولیر و یتاایا هفک

 « نیب تبفاع ۰ درشر « لیطف ۰ ید یدنا زوایم» فرق نس یدلوا توف

 وراد هغ رش هق رخ هداشاب لء قیتع یدا روبص *روقو « نیک بحاص

 هد من وتراعو هسردمو عماج هز رب هن اح رض نانلوا لقت ررهنایهشکمیس یداب

 تام بواب ريشح چ واو ناورداشو ماجو عماح هدنلحاس هناسرت و یداپ

 كرد هللا تافو هد۱۳۶ ( كب ميهاربا ) یودحم یدلیا راضحا یهرقس

 ۰ یدلدا نقد هنکوایم هناهتک



 سبوس

 دخت ۰۲۵ هپ

 ردلسیربق(یدنفایلع) --۰ردنوفدمهدراخش رىم|ىداواتوفەدنزوةطكنناطمر
 ( هداز یلهلبق كب ىلع ) ۰ ردشلواتوفهدنناضمر ۱۱۳ب واوا ندننسردم

 هد ۱۱۰۹ ضفتلاب بواوا ندهثرفتم ولکدک ردیمود# كناشاب ینطصم ىلەلبق

 هد ۱۱۱(یدلدالزعهد ۱۱۱۳ بولوالواروخاریمهد۱۱۱۲یسادتگراجوق
 رد( كيدو )یو د كنآ و( كيد )ىمودخع یددا ماكلا ذفان و لقاع ىد وا توف ام دأت

 رایهاپس ضیفتلاب ندنکل ج صرفت كناشا شوابس ( نوزوا ءاشاب لع )
 هد ۱۱۰۰ هدعب یظفاع وللدم هلبسهاب یب رلکب هد ۵ تولوا یساعا

 هبنوقهرکص بولوایسیلاو یا ومطسق هدمبهرقنا هد ۱۱۰۷ بولوا یظفاحم ینیل
 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۱2 نکیآ یسلاو

 یدلوا یسادنکلوق هد ۱۱۵ ضفتاب ردرهکی ( ود ۰ اغا لع)
 ۱۱۰بولواندنراشواچ ناوبد ( اغلع) ۰ یدلیا لاصفلا هدنیجر هتسوا
 اغا یلع) --۰ یدلدا لزع هدنرخالایذاج بولوا یئاشواچ هدنوالا عد

 بولوا یشاب یجاتسب هدنلوالا میر ۱۱۱۵ بولوا ندرایجناتسب ( نابوح
 «ردرلشانالاحرا هدرلهنسو یدلدا لزع هدنرخالا یذاج هنسوا

 ". یشاب یحتواط ردیلغوا هلدجا نم ینطصم یرازا یی ( یدنفا لع )

 کم « هنردا «رادکسا  سردم یدلآ یتربشوا هلغلوا یماما كناغا ینطصم

 یدلوا یثتفم فاقوا هدنساوئف كسدنفا ىلع یلهلاتح یدلوا یمالنم همرکم
 ۰ یدلوا توف هدنزوقط كنرفص ۹

 بولوا ندارما ردیمودخم كناشا دخ ( هدازکبولتا ۰ اشا لع )

 . كناشاب دم ىجشا ینلخو شفلوالزع هد۱۱ بولوا یسلاو هرصب هد ۲

 هدادفبهلا لزع هد ۱۱۱۷ بولوا یسیلاو هرصب اب هدنرخآ هنسوا هدننافو
 ۰ ردشلوا توف هدقدلاق هلح سحر

 ندنوبامه نوردنا ردینکپ كناشا ینطصمیرارف (  هدازکب.اشاب لع )
 جارخا هليا هسا ترازو هد ۱۱۰۲ یدلوا یرایرش رادطس بولوا ضبشم

 بولوا یسیلاوماش سلبارط ةوالعو یاقمعاق نوبامه باکر هد۱۱۰۳ یدلدا

 هنرح هرصب هلکلیلاو دادغب هد ۱۰۹و یسیلاو هرصب هدعیو ناو هد ۵

 ردشمامهدلا برح هدهسیدشلاچ قرموا دعس فیرش هدنرارب بولوا رومأم

 "والع هد ۱۱۲و یسلاو بلح هدنسهدعهلایذ۱۱۱ و یسلاو هقر هد ۰



 ۱ ع بت

 دههسورپ تماس ما هد ۱۱۰ یدلوا مظءاردص هدسحر ۱۱۰۳ و

 یسیلاو همددق ۱۱۰۷ و هماح ًاقاتمو یظفا ع هطاهحزو هد ۰٩ ردشتک

 رادکر اکو ر دمو راک زهر ۰ نیدئم ردشلواتوف هدناوالایذاج ۱۱۱۲ بولوا

 یسالشم ماشو سردم ( كب نبسح ( یودع یدنایقتسمو فصنم تولوا

 ین یو ؛ناع ) یرامودم كنو یدلیا تافو هدننابمش ۱۱۲ بولوا |

 ۰ ردکب ( یادبع ) لغوا كکب هلادعو

 « النم ۰ سردم ردردارب كندنفا ینطصم یولو ( ید ىلع )

 ۱۱۰۳ روا یسقاف لوبناتتسا هننلوالاذاج ۱۱۰۸ و یتسهای لوبناتسا
 بولوا یسهان یلوطانا هد والامسر ۱۱۰5 یدلیا لاصفنا هدنرخالامسر

 لاصشا هدنلوالاعیر ۱۱۲ بولوا یرکسعضاق یلوطانا هدنلوالا عز ۱

  ردنوفدم هدرا ریما یداوا توف هدنزکسنوا كنرخالاعسر هنسوا یدلیا

 ( یدنفا دیسدجا ) یودشردزکس شمن یتسیدنا ها برثکآ  لاص ۰ لام
 توف Eb عسر ۱۱٤١ بولوا یبالنم هرونم هنده ؛ هلردا ۰ سردم

 ۱ ۰ ردشقلا یس یدلوا

 ۱۱۰۰ بولوا سردم ردیلسناجهدناحنزرا . ( جرعا ۰ یدنفا ىلع )
 ۱۰۳و یزکسعبضاق یوطااهدنلوالایذاج ۱۰۱ و یسضاق لوماتسا هدنمرحم

 هد ۱۰۹ یدلدا مانعا هاج زراو لزع هدنابعش یدلوا لیامورردص هدنمرح

 هدنناعش ۱۱۰۸ یدلوا لیا مور ردص اینا هدنیحر ۱۰۸ یدنلوا وفع
 یذاج ۱۱۱۲ یدلوالبامور ردص لا هدنسهجا یذ ۱۱۱۰ یدلیالاصفنا
 أف نکیاكحهدک پونلرضاح هلو امه ناومد هدنسید ییرکپ كنسهرخالا
 (یدنفا مهارا ( ندننسردم یمودع یدا تورتبحاص مع یدلوا توف

 رد( یدنفا نیدناعلانز ) ندرودصیرکیدیدلیا تافو هدنل والا یذاججب ۱

 رد (یدنفا ندلارون )ندرودصیرب ندندافحا یددا ) یدنفا نطصم )یر د

 ۰ یدلوا توف هد ۸ ) یدنفا طصم ( یسەداز ردارب

 ندنشلالال هطوا ضیفتلاب ندنواسمه نوردنا ( زسقاراب ۰ افا ىلع )

 هندامسرد هلصن یساغا ةداعسلارادهد یدنشلردنوک هرصم باح

 هداروا یدلردنوک هرضم بولیدا لژع هدنلوالا یذاج ۱۲ یداروتک

 ۱۱۱۳ بولوا ندنیسردم ردیلهمالع . (یدنفا لع) --۰ ردشلبا تافو
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 نونفو در همنآر ق تایا ضعب تولوارسفم ۰ ثدح ماتم هدوبقن وط تا

 ۱ رد(یدنفانو روط)ندریهاشمیدضح ردشم ایر هلاسر لقتسمراد هب هراس

 لصح هددادعب ردیلهب رق رلذامقل هددىم زا ( یاب رع ۰ ىدنفاىلع )

 نادنشاب راکسب هلوف هدنمرم ۱۱۱۲ بولوایسردم ناطلس هدهسورب یداپا
 هداز ینایرع ) یم ود یدا ریپ رب رهام هدهنیلقع نوفو لضاف یدلدبا

 یدلیا لاحرا هد ۱۱5۳ پولوا نیسردلا سیر هدهسورم ( یدنفا دم .

 هرناولس ( یدنفا ینطصم ( ندیدافحاردندالضف هدوب رد ثل دنا نفد هاي یرد

 یتایدو تعاح یدتک هب رح هدنتیعم تان اشأب دیش ر وخ هلمشک ر وکیا نکیا یسزدم

 ندندافحااذک ردشغاتافو هدعب یدلوا یسالنم سدق هد ۱۲۲ ٤هلغلوا نزاوتم

 هدنرخالامسر ۱۲۳۲ بولوایمالنم رادکسا ۰ سردم ( یدنفافراع دج )

 هدرایدنفا (دع.هّلاربخ) و رلیدسنفا (دیحوو زیزع) یدلوا توف "الوزتم
 ۱ «. ردندندافحنا

 یدلوا اد هباشادجا ضیقتاب ردلهروم . ( رادهنزخ ۰ اشا ىلع )
 هنسرب بولوایاقمعاق یلاو هدکدنناتافو هدنکلبلاو رصم یساشاب هد ۲

 ب راکب لیامورهرکس صیدل وا یساغارایهاپس دک دل تدوعهبهفیظو ا یاشا ردق

 e زو غا ءرکصویدلوا لصحم نیدیاهدعب بول وا یشاب یجهبج هلیسهناب
 ر زور ,دهدعقلایذ بولوایسلاو یصم هلرازو هدنم رم ۱۱۰ یدلوا
 یلاونوزرطهنسوا بولواطفاس ندنرازوودعاقتم هد ۱۱۰۷ یدل و آی ظفاح

 هد۱۱۰یدلوا یظفامدارغلب هدنمرم ۱۱۰٩ ردشلبالاصخسا ینترازوقرهلوا

 یعب یلوصا هشارف هدروهظ نوعاط هد ۲ واوا ا هدودح عیطش

 یرببدت رب یک. قمامراق ةح نيهن هک ندلخادو كمامربویلاص یهننک ندحراخ

 هد واه نو ردنا ) كىدجا ۱ یودح یدآ لقامردشل قا توف ام هکیاهدنددص ارحا

 ۰ یدلدبانفد هرادکسا هلتوف اا ۱۱۲۲ نکیا
 بواوابوسنم دداشاب یتطصمهرق ینوض زر . ( قیلاچ - اشابیلعجامطا )

 ج هدنتدوع یمه راځ هنایو هد ۱۰۹۵ یدلوا یمادختک رایجوبق هدنترادص

 زقاسةرازولاعم هد ۱۰۹۷ بولوایشاب شواچ هد ۱۰۹ ردشلباتعزع هشرش

 مورضرا هدیحرو هیدنق هدنرفص ۱۱۰۰ و هساح هد ۱۰۹۹ یدلوا یظفاحم

 سلاو کی راید هد ۱۱۰۲ و ییاقمعاقلوشناتساهدنسهدمقلا یذ ۱۱۰۱ و یسلاو
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  یدلدبالزع هد ۱۱۰۷ یدلوایشابیجموط هد ۱۱۰۳ ج ورطابیداوایرایرهش
 . یدلوا دهش هددنننس ۱۱۰۹ بول وا یشاب یحنوط اپ اوڏ ۱۱۰۸

 (اغایلع ) رکید یدلوادیهش هدکلرب یخد ( اغامیهاربا ) یسادختک یجیوط
 :ردش وا لزعهدنشرا ۱۱۰۳ شلوا یشابیصوط هد ۱۰۹۹ بوش ندقاجوا

 شعع تولواندنسابرقا كاناشاب للخهج وقرددووارا ( اشا ىلع )

 ءدمب ردشلدبا مفریلاشاپ بولو|حورجم هدیرحهد ۱۱۰۳ یدلوا یسیکب رلکب
 ۰ ردشلیا تافو هدعبو شلواینرصتم ناصبلیا هد ۱۱۰۵ هلبااقا

 رادرتفد هدنوباه باکر ضیفتلاب ندهلام . ( هداز لشرق ۰ اشف ىلع )

 یافوقوم قلارارب هللزعهرکصو شلوا یرادرتفد نواه یودرا هدعب و یلیکو
 هدننابعش ۱۱۰۹ یدلوا ی اشن هلیسهاب کب راکب هدنناضمر ۱۱۰۰ بواوا

 ۰ ردشلواتوف فان بول وادعاتم

 ۱۰۹۹یدلوایثاب یجوبق بولواندنساعز بلح ( كرت ۰ اشابیلع )

 یظفاعزاغوب هد ۱۱۰۰ لزلادعب بولوایسیلاوناو هلیسداب كلکب رلکپ هد
 هنسواو ییا معاق لوماتسا هدنلئاوا ۱۱۰۱ یدلریو ترازو هر قردلوا

 هدنمرخ ۲ ۵ نکیاینات رزو لزعلادءب یدلوایماقمع اق نواه باكر هدنناضمر

 هد ۱۱۰٩ و هساح هد ۷ بودالاصفنا هد ۱۱۰۰ یدلوا یسلاو رصم

 یسلاو ناو هنسواو یظفاح زاعو هن افعتسالادعب تولوا یسلاو لوطاا

 ۰ یدنار زور ردتقم * ردم ردشلبالاح را هد ۱۱۱ ۱ بولوا

 . . یدلوایماغا رادیلس هد ۰ بواوا ینادغل وق رزو ( اعالع )

 نانلوانفد هننات سرق ابرغ هداشام ےساق بولواتوف نکیایشابنابکس هد ۲

 رحأت ردنلدمالع ( یول ۰ یدنفایلع ) س ۰ ردیللوا تاذوب (اعایع)

 هرونم دم تیاهنو النم ؛ شردم بودا دلوت هدراصعفا رد,لغوا دج یجاح

 ؛مسح یدلواتوف هدنزوقط كنسهج |یذ ۱۱۱۱ بواول يا هش وقفل ولس هنا
 ۱۱۳ یدلوا روهشم هلکل هداز یو ( یدنفا قطصم ) یودعیدیا نیس

 و ۰ ردشلوا توف هد کیا كنلاوش

 ردیلغوا كناببعش یئارسقآ هدیلوطاا (  شابهرق ۰ یدنفازاین یلع )
 تیاهنهلمولعرشن ردقهنسز وئوا یدلواسردمو ظعاو لیصحلابیمواع تامدقم
 هلبلح هن هن ردا ندنغیدلنل و هدنا دانساهدنفحیدل وا یتفم ویس ردم هښافش هده رص ق

 توف هد ۱۱۱۱ یدلر و نذا هتماقا هدلومناتسا ققحااب ینیدلوا ارتفا كنادانسا



 ۱ و زر زن

ماخ هشئام ) یسهعرک كنآ بولوا ( زد ) یر ید
 هد ۱ ( 

 . یدلدا نفد هرادکسا ها تاقو

 نکیاهصاخ رادقوح بوربک هن واه نوردنا زدن ( اش لعص)

 یسلاوماشسلبارط هد ۱۰۹۵ یداوا یبهرقنا هد ۶ هدعب و یشا یوق ۱

 :AN بولوایسلاو لصوم هد ۰ ۰٩ هرقنا انا هد ۱۱۰۰ هسوق هد ۸

 ۰ یدلواتوف هدعب بول والزع هد "

 زادهشزخ 2. بولوا ندشاوغا نواه یارس ( ماما . اغا ىلع )

 ۰ رادشلبا لاحرا س و لاصفا قرهلوابحاصم هد ۱۱۰5 و

 .بولوا یاب یبهسبج هد ۱۱۰5 نکیا ادفتک هدقاحوا )افا ىلع )

 هرکصو یحناتسب ( شاقن افا لع ) -۰ یدنوا لزع ًابوضفم ۸

 )الع ) رکیدیسفاب ىا ه رداهلالزع هد ۷ بواوایئاب یحاتسب ۱

 ۰ رایدلوا توف هدرلهنسوبرانوب بولوایئاب باصق ( افا ىلع ) یدلوابصن

 هد ۱۱۰۲ یساغا رادیلس هد ۰۱ یرظا هبلف ( نیلاق . اشا ىلع )

 لواقش رادرتفد هد۱۱۰۶ و یساغارادیلس ۳ هد۱۱۰۴بولوایساعارلیهاس

 راوشمط هلیسهاب یبا مور هد ۱۱۰ و ردشلدبا لزع هدنوک کس بولوا
ندناخ ه رصی( اشا لع) رکیدردشلواتوف هدارواهد ۰ ۷ یدلوایرظام

 ردندن

 رکبوا) یسهریب كن وب ردشلیاتافو هدمبو ردشلواقرصتمدب رصیق هدراهتسوب

(llیقرصتم كره هدا ا ؟ردردار كناشا ےہ , مسر دووان را (اشا لع) ناف  

 ۰ رلیدلواتوف هرکص هنسدنح ردشلوا

 هدبراتهح هنوط بوشش ندهناسرت ردقانشوب ( لقس ۰ اشار ىلع (

 هدهسپ دلاقس وع هدردنس قلارارب یدنا بیدأت یرادودبح تو اوت

 بولوا یظفاحم زاغوب هد ۱۰۰۳ و شلربدنلوب هداسیقشا بیدأت هدفرطوا هن

 ) اشا ىلع ( ردشلوا توف هداروا قرهلوا یظفاح ج رک هدقازا هد ۷

 ا هدنسهدعقل| ىد هد ۷ بول واندرلهقرفتمولکدک ردیلسودر

 ۰ یدلوا توف هدرلا روا یدلوایظفام قازا

 ردیمودح نسح یجاح یلمورضرا رددرک . ( جالا ۰ یدنفا ىلع )

 ۱۱۰۸ بولوایسالنم همرکم ةکمبولوا یثتفم فاقواوسردم هدنمرع ۸

 رادقوجضیفتااب هدنوباهنوردنا (  اغایلع) = ۰یدلوا توفهدنسهحا ی



 و

 yT ۰١ یداروتک ده هسور رازکتتا هدنرخ الایذاج ۰ ۰۹

 نوک چکيا كننابمش هنسوا یدلوا مالسالاعش هدنرخالایذاج ۱۱۰۳ یدلک
 هحاشمفرط «هبحو « روقو « لضاف«ردنوفدم هدندیه-+ رامرهز یدلبا تافو

 ' «كىنالس ۰ سردم ( یدنفا ییاع دج مش هداز رکبونا ) یرداربیدا لئام

 قابلادبع ) ییودخ كلوب ردرعاشیدلواتوف هدنبحر ۱۰۸۹ بولوا یسالنم
 ۰ ردشلوا ثوف هدنرفص ۷ نکیا سردم( یدنقا

 لازم لیصحت ردلغوا هداز رداهب ردلیرخوا (  یبد رع ءاشا ىلع )

 لیلخ ییرهشمه یدلواماما داغانیهاش یسادختک ناطلسهدلاو دل تزال

 هجنأق هبا لید ینشرط هرکض یدلوا یسیضاق هکفل بوراو هننای كناشا
 بویلیا باسا هتسهرباد كناشاب ینطصم هداز ییربوک هدعب یدلوا یرادرتفد

 هدننانعش ۱۱۰۲ یساغایرهکی هدن والامر ۱۱:۱ یدلوایمادختک هدنترادص
 ۱۱۰۳یدلوا یظعاردص هدنسیتلا كنناضمر یدلوا یماقمعاق ترادصهلترازو

 كنابمش ۱۱۰۳ بولیردنوک هس ودر ندا روا هرکصهامرب هبلوییلکلزملاب هدنبحر
 ندا تلیضفواع یذو تدحو تدش بحاص یدلوا توف هدنسلا نوا

 ۰ ردیبیقلت ثعاب ینا مانعا هليا هبرع یرامدا ییدلیا نظ ءوس

 هللزعهد ۱۰۹ ۱بولوایشابیبرالبکهدنوباهنوردنا (  برع ءاشاب ىلع )
 روژ رهشءرکصبودنک هه رحهد ۰ ٩٤ بولوآقرصتهدج هلقلاشا هدعب سودر

 تواوا یفرصتم اسیاک قرق هد ۱۱۰۳ یدلوا یسکبرلکب لصوم هد ۱۰۹۷ و
 . یدلوا توف هدعب

 . هردوقشا هد ۱۰۹ بولوا ندنساما هناسرت (هششن۰ اشا ىلع )

 - ردشلواتوف هرکصندقدنلوب هده رح تامدخ یدلوا نادوبقیبغکیا هلیغایغس
 ینماهناسرت قرتلاب هلفلوا ندباتکردیلدقوتعد ( ییهمروس.اشاب ىلع )

 هدننابعشو لژع هدنرفص ۱۱۰۱ بولوا لواقش رادرتفد هدنرفص ۰

 الامد ۱۱۰۳ بولوا یرادرتفدنونامهباکرهد ۱۱۰۲ یندلوا ینیما هنا رض
 ۱۱۰۵و سيراق هدناضهر یدلرو تراز وهدرخالایذاج یدلوا رادرتفدشاب

 یدلوا مظعا ردص هد ۱۱۰6 یدلوا یسلاو ماش شلبارط هدنرخالایداج

 توفهددنردا هدنلاوش هنسواو یدنلوالاسزا ههرقلهمو لزع هدنناطمر ٩

 ريدم * لقع بحاص یدلدنانفد هنعهاح یلچ متناق ایلوا هدننرف هم وطیدل وا



۱ ۱ eo 

 ] بوآوا یا١ یماا او دابا ردنلق دال هدهبساما . ( یدنفا لع
 یان ماما هد ۱۰۷۹ یدلدا تصنبیطح هار وا هدنماتخ یماح ناطلسهدلاو

 و تیاطخ هدندوعیدلیاافعتسا هلتع نع 4ج هد ۱۰۸ بوا وایناطاس ایاصوفهامامق 

 یتاطخ یدلوا یاب لوبناتساو یاطلس ماما .هدنمزغ ۱۱۰۱ یدنلوااقا
 هدنزکسنوا كنېرخالا میر ۱۱۰۳ یدلرو هبیدنفا نسح یسهداز هربشه

 یرایرهشمامایدنفا نسح یتباطخ بولوا ( یدنفا دجا ) یودخم یدلوا توف
 د) یودعكنو یدلوا توف هدتهدخوا هد۱۱9۹ یدتا لرتاکوب هدقدلوا

 . یدلدبا نفد هبارواهلالاحرا هد ۱۱۸٩ نکیایبطخ هفوصایا یخد ( یدنفا

 یدلوا ,ییجهساحم یلوطاا بواوا نا ميل ءى اشا لع)
 یدلوا نشنهبقهلرازو هدنمرم ۱۰۹۸ یدل زا رادرتفد شاب هدنمرخ

 نیشن هبق هنن هلبل- نداروا یدل وایظفاقوزاو یسلاو نوزیرط هد ۹
 دناعا لومناتسا هرکصو یدلوا یظفاحیراصح زاغوبهد ۱۱۰۰ یداوا رادرتفدو

 هد ۱۰۱۱ یدلوا یاقمعاق ترادص هدنرخالایذاچ ۱۱۰۰ یدلوا یرومأم

 ردشلواتوف ادات هد ۱۱۰۳ بولوا یسبلاو سیرت هد ۱۱۰۲ ماش سلبارط

 ۰ یدیاانشا دهساسحروما ردنوفدم هدنعماح ییدلیااخ هدهشوقفا

 هنوزب رطردیلغوا دووادنلاص یلرپسا عبات همورضرا . ( یدنفالع )

 دفوصایآ تیانهن بولوا یھ یک هد کف یدّسا ترحاهم

 یلعوایدا عروتمو لضاف یدلیتافو هدنرخالایذاج ۱۱۰۳ یدلوا ۍظءاو

 .ممز۱۱ع۳ یدقیج ردق هنکاظعاو هیفوصایاهدوب (یدنفادجا هداز یریسا )

 یودح ردنوفدم هدو و بول وا نونف یذ و لاف یدلوا توف هدنرخالا

 ۰ رد (یدنفایحم) ندیلاوم
 ددهحاتح بولوا ییهمالع لصالاق یرد ردیلهطاتح . .( یدنفالع )

 لب دل تهد هات هد ۱ ۰۶۱ ردنسحیضاق نيد سلا نالوایصش هکن هلع زع

 و و رس یالوا یی ودراهدنرلن واه رفس رکو ؛ كئالس « سردم

 لیامور ردص "ةعفد هدنلاوش ۱۰۸۱ قرهنلواتوعدنکیآ هدل وب بول وا ی سالام

 هډندرد نوا كنسهدعقلایذ هنسوا یدلیا لاصشا هدناوالا عبر ۱۰۸: :یدلوا

 لاصفناهدنسهدعقلا ید ۱۰۹۷ یدل وا مالسالامش دن ر كس دنفا ی یسهحا وخ

 بوناوا ما زعاهسود رءدنسهجخ ایذ ۱۰۹۷ یدلردنوک همماقا دهس ور بودا



 ۳ ۱ ببر تن

 0 جا ینالنم کم .هدازیرکب (یدنفا لع) تب یدسا عمأح هلعصو ریتم

 ۱ ۰ یدلوا توف هدنلوالا عبر ٩۰۹۸ بولوا .سردم ردردارب كندنفا

 یسکبرلکب تاراوو هلوک بولوا نددووارا یارسا . (وربط اشاپ لع)

 ۱ ندننلادخک ارز وا(ادضک اشاب لع) یداوادهش هدد رح هد ۱۰۹۹ ردشلزوآ

 ۰. ۰ ردشلوا توف هدعب بولوا یفرصتم هقر.هد ۱۰۹ و هربت شیفت
 دنب نخ ضبقتلاب هد ۱۰۹5 ردلنیاه نوردنا ( لیارس ۰ افا لع )

 (یراصءیدنفالع) --۰ یدلوا توف دما لاصفنا هدندمزآ بولوا ینادک
 .--۰ یدلوا توف هددنردا هد ۱۰۹۹ بولوا یسحزای ةداعسلاراد ضفتلاب

 ۱ 9۱۰۸۵, تولدا ى ناكر :6 روبرو ١ غا لع )
 .كکبدانع ) فا نع ( --۰ یدلوا توف هدنرخالاعسر ثكنهنسوا یدلزا

 توف هدنلوالامیر ۱۱۰۰ یهلوا کب سنوتهدنسهسخ|یذ ۱۰۸۱ ردیلغوا

 ۱ یدلوا

 هصاخرادقوج بوشیت ندنوباهنوردنا . ( یلویوصروک ۰ اشا ىلع )
 بواوا یسلاو هنسوب هد ۱۰۷۹ یسیلاو مورضرا هلترازو هد ۱۰۷۵ نکی

 یظفاح یرت ! هدس یسلاو یلوطاا هد ۳ بولبدا لع هد ۷۸

 هد ۱۰۹6 یدلوا لوزعم هرکص تدمر پولوا :ینبلاو نيدو هد ۹

 مورضرا ًانات ندارواو هماحهد ۱۰۹ هو هدنق هنسوایظفاح ,نیدوو لوکس

 هد ۱۱۰۰یدلوایلظفاخ زاغوب نداروابولوانیشن هبقهد ۱۰۹۹ بولوا یسلاو

 ۰ یدا دعتسم * ريدا یدلوا توف

 ید وا وف هد ۱۱۰٩ بولوا یاک هلدوف یرجچ ےک ( یدنفا لع)

 ۰ یدلدا نفدهتنادنمقوا

 هد۰ ۹ :e هد ۱۰۹۷۲ یصاخ: (  اشا ىلع جالا

 یختشلوطاناهد ۱:45 بول وا یفرمطتم یوکناتسا هد ۱۰۹۵ یدلوا دعاقتم

 هدعبو یظفاحم هزر هد "۱۱۰۱ یدلوا یفرصتم یوکناتسا هش هد ۱۰۹۷ و

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۰۲ بولوا قرصم هسور

 هدب یساعا رادیتس هد ۱۱۰۱ تولوا لوم ( یراص + اغا ىلع: )

 هد ۱۱۰۷ بواوایماعامرک ارادرس ( رطاشء اعایلع) یدلوا یساغا رایهاپس

 ۰, ردشلواتوف هدیه !لاصفا هد ۱۱۰۲ ۍدلوا یشابشواح



Eتا وا سا ۱ َ  

 یدنفا ىلع ) = ۰ ردنوفدم هدولا یدلوا توق هد ۱۰۹۲ یدا سرذم

 رد یاشیدلواتوفهدنناضهر ۱۰۹ بولواندننسردمردللهنسوس . ( ییادک

 هد ۱۰۹۳ بولوا یبحهصطاقم نیمزحو ندلاحر (یدنفا لع )۰
 ( ررب ۰ اشا یلع) = ۰ ردنوفدم هدنکوا یماحاشا دوم یدلواتوف

 یسیکبرلکب سنوت هدنلاوش ۱۰۸۰ نکیایالغ قیربا ضفقتاب هدنوباه نوردنا
 یدکبرلکی هسورت هد ۱۰۹۵ هللاهولا رود هلل نداروا هد ۱۰۸2 یدلوا

 ۰ یدلوتوف هدعب بولوا

 یرک هد ۱۰۹۱ یمانارلیهاپس ضیفتاب . .( یلغوا جش . اشاب یع)
 یسیلاو راوبوا هد ۱۰۹٩ یدلوا یسیکب رلکب لیامور هد ۱۰۹۳ یسیکپ رلکب

N.۰ ردشلوا توف هد ۵  
 لضعلادعب ردندیفخ كندنفا هللادبع ) هدازلاو ۰ هددشناد ىلع )

 یدلوا یصش ىلا وام سدقو سیرق یدلوایولوم هلاتبابا ندهدد مدآ

 ۰ یدانسم ردیعاش یدلواتوف هد ۱۰۹۰ |

 ین “یناغوط ضیقتابهدنویاهنوردنا ردیلشین . ( یجنافوط ۰ اشابلع)
 دنوق هد ۸۳ و هرقنا هدعب بولوایسکب رلکب یرک !هدنمر ۱۰۸۱ یداوا

 هد۱ ۰۸۹ یدلریو ترازوو یدلوا یسیلاو لیامور هد ۸> و هدنق ءرکصو
 هد ۰ یدلوایدیلاونوم دف هد ۱۰۹۶ ویسلاویلوطانا هد۱۰۹۰ و لزع

 ۰ یدلبالاش را هداروا

 یولح لتر دیلومطسق ردیلرکب ع ( شاب هرق ۰ یدنفا لع )

 اشاب دج مور هدرادکسا هدنپ بولواهفلخ هرکص یدلوا یدسیدنفانابعش

 ۱۰۹۰ یداوایهش یسهکت ناطلس هدلاوکسا هد ۱۰۸۵۰ یدلیارارق هدنعماج

 دهرونم دم بودا تعزع هبع هد ۱۰۹۹ یدلدا مانعا هسنیاهدنناغش

 ؛دسات تشرط ۰ صوصف حرش یدنالضاف یدلواتوف هد ۱۰۹۷ نکردک

 یودع ردیللواتاذو((یدندالع)یسینابیدع- شانءهرق ردراو یمهمانریست
 ۱ رد(یدنفایونعم نطصم)

 یرادرتفدیا قی ڈو ینما هد رآ بولوا ندلاحررددووان را (یدنفا لع)

 یدلوا توف و لوزعم هد ۱۰۹٩۹ بولوا یراد رتفد هناتسا هد ۱۰۹۸ و

 افا لاص ہد موب ردنللوا تاذو(یدنفا یلع)ندیا ان دمر هداشان كدک



 او و — 6 —

 2 تکناذوب (یلع مدار ازم نالوایلکو یشابشواچهد ۱۱۰۱ یدلیا تافو

 یجناتسبب وشش ندنفاج وا یحناتسب ( یجرالیک ۰ افا یلع ) -ردندنناقلعت

 . نداپ ردیاسعا( افایلع ) یدلواتوفهدعب یدلدا لزع هد ۱۰۷۵ یدل وا یشاب

 هدنسههرت یدنفا يګ یدلوا توف هد ۸ بواوا ندنرلکب یربدکحو

 ۰ ردن وفدم

 ۰ < لی iy ( ناولهپ ۰ ییپیجاح ۰ اشا لع )
 ء اغا ىلع ) -۰ یدلوا توف هدرهنسو بولوا یسلاو هقر هد ۸

 هدنلوالا یذاج ۱۰۳ بورک ههطوا صاخ ندنوباه نوردنا ( یحزای
 یلع ) -۰ یدلوا توف هدعب دعاقتمهدنرخالا یذاج ۱۰۷۲ یشاب ریکناچ

 ۱41 مچ هد ۰ ٩ ضفتلاب هلل وب ندنوباه نوردا هدو ) زا رو " |

 ۰. یدلواتوفهدنلاوش ۱۰۸۰ یدلوا

 ۱۷۸ یداوا یشاب شواچ شا ( شاق هرق ۰ اشاب یلع)
 هدنل و الایذاجهد۱ ۰۷۹ ویسیلا وهزتساسهلیس هاب کب رلکب یلیامو ر هدنسهدعقلا یذ

 ۰ یدلواتوف هدننابمش ۱۰۸۰ یدلوا یسلاو رصم هلرازو
 . هدنحر ۱۰۸۳ یدلوا یمالنم بلح « سردم ( زق ۰ یدنفایلع )

 هد ۶ ) نال یلعاطا ٠=) رد(یدنفاید وج)عاشیکییدل واتوف

 . . ۰ ددشلوا توف هدعب هلالزع هدنرخالایذاج هنسوا بولواکب سنو"

 یدلوا یشاب یحوط ضفتلاب ندنغاحوا یجوط ٠ ( جاحلا ۰ اغایلع )ا
 یدایاان ینعماج یرلهطوا یجوط یدلواتوف هده رام هد ۰

 سازج هد ۱۰۸۳ یدلوا کب هروم ضفتلاب ( هسوک ۰ اشا یلع )

 یلتدش كنوباه یامتود هد ۱۰۸۰ یدلوا برد نادوق_هلیسهاب یلکبرلکب

 یدادنمتج و روغ یدلواتوف ارئأاتم قردلوا موممندنسلتوط ههنطروفرب
 ۰ ردرلاشاب (دجاو دج ) یرلمودح

 + یسالتم دبسوزپ هد ۸۸ هطلع سردم ( نوزوا ۰ یدنفا یلع )

 عوج ردنوفدم هدینبرق هم هداروا یدلوا توف هدر ۱۰۸۹ یداوا
 یودنتیدباکیاشت نسر دقو ینافیلأت ردشغد ( لضاف ) هلقلوارهام هدمولع

 . نوتفو مع یدلواتوف هدننوا كئبجر هد ۱۱۲۱ ( یدنفادج ) ندنیسردم
 . بولوا یسهجاوخ اقاسالا ردیلبلوطاا ( یدنفا ىلع ) -- ۰ یدیاانشا



 بس 6 ارام يا

Nاشاد ىج روک قردلوا ندنرلتتاک نوباهناو د ) یدنفا یس لع  

 هلا رود ییهیناود هبصانم یدلد ا لزع هدمپ تولوا لوا ةرکذت هدنترادص
 ۰ ردرهام عاشر ندنرلدرک اش (ںعاش "یف) یدلواتوف هد ۱۰۷

 لئان هنراقلافا یهاپس ۰ رادع (  قاستوط . یعفانوق ۰ اشا لع )
 یسلاو باح هد ۱۰۹۹ و یسکب رلکب یلوطالا هد ۱۰۰۸ هرکص یداوا

 لاحترا هد۲۰۷ بول واینیکپ راکبیوجم هدهب یداوایظفاش سرق هد۷۷۰۱۲ ی

 ۱ ۱ ۰ یدلڼا

 رادیلغوا ككب ما ندهبرح یاسا ۰ ( هدازکب ماسح ۰ اشاب لع)
 ۱۶5۰ یدلوا ینرضتم نمودر هلتضیفت ندهناسرت هدوب یدلیا دلو هدسودر

 ۱۰۰۲ تواب روترازو هدنرفص ۱۰۰۱ یدلوا ازد نادوبق هان كنلاوش

 ۱۰۷۲: بولوا ایرد نادوبق اما هدنامش ۱۰۷۰ لزملاب هدنرخاوا لاوش

  تامولعم ردوفدم هدنسهرت یدنفا يح یدلوا ثوف هدنرخالا یذاج

 ( ہداژ مساق ء اش لع) -۰ رد ؛(اابرداقلادیع) یمودخم یدیا لکم نس رح

 یرصتم دج یدلوایماولریم یرخواهد ۱۰۰۳ بول وا یثاب ناک رد برک
 ۰ یدلوا توف ۰3۱۰۷۲ نکیآ

 هد ۱۰۰۳ هدننرادص كناشا شیوزد ۰ ( زوغالوق ءوقن ۰ اغا یلع)

 ءدلاس رخاوا پولوا رادرتفد شاب هدنلوالا میر ۱۰5۵ یسادٌقک ترادص
 ترازو سراب هدنلاو-ش ۱۰5 یدلوا رادزتفد انا هرکض یدلبا لاصشا

 هدنلوالاممر ۱۰5۹ یدتک هکلبلاو هدنرورع هام یدلوا ییاقماق ترادص

 ردمیدلواتوفهدعب یدلوایسلاو ییا مور هد ۱۰۷۱ یدلوا ازد نادوق

 ۰ یدا نیطف « ردنقم

 . هعشایذ ۱۰5۰ بولوایبیالا هنسوب ( هداز نج ۰ اشاب لع)
 هرکص" :یدلیا لاصفتا هدنسهدنقلایذ ۱۰۹۲ یدلوا یفنرصم كسره هدنس

 هد ۱۰۷ یدلوا یسلاو هنسو هد ۱۰۷۰ یدلوا قرصتم د ولا ضعب

 اه لع)
 هد ۱۰۷ یدلوایسلاوهنسو هد ۱ ردندنساصا دووا را ) رادراو

 هد۱۰۷ع ۰ ( هداز هرتاب هر اج . اشا ىلع ) -۰ یدلوا توف هدعبو لزع

 هرکص ردشلوا فرصتم لیدنتسوک هد ۱۰۸۰ هدعب بولوا فرصتم هولذ

 ۰ یدل واتوف قرهنل وا بیت ییالوط ندنس ایاطخ ضمب نکیآ هدود را
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 En اخ بولوا یب هحرح كب یلع )

 ا رهوجبودیک هد عصب واوا یح اط دوش باول وا م ا هنر كە

 دع 1 یلهجرج هرکصیداواتوفهد ۱۰۵یدنروتک شارترهوحنداب وروا
 ۰ یدلول .لطعم هدعب هدهسلدراقح رهرح یخد ) كب

 یسهدلاوناخنایلسناطاس هدازهش . ( ءرق « اغا ىلع )ا "

 ٠ شدلوا توف هد ۵ لا ) اغا یلع ( ینادنک ءداز یاحهرق یرصاع»

 ىلع ) رت نالوا یساعا رلهادس هدعب و لوق قاشاب هدانخحر ۰ هدانا

 یرچ هدر یرارصاسم یدلیا تافو هد ۱۰۰۵ هدوا بولوا یخد ( اغا

 ۰ یدشفآ یلغ ) -۰ رذراو ( اغآ ىلع ) نالوا یسادٌغک لوق ندنناطباض

 یسردمنفع ةعفدهدن رصء عبا ردا م ناطلسردنداماد یش هبه ور. ( النم یدمآ

 وابو هدنلوالایذاج ۱۰٨٩ لزعلاب هحرلهنس یدلوا یسالنم ماش هدعب و

 - یدام هژاب هلاسررر ندنهو ندشرش ثیدح ردندالضف

 یدتفا مهارا یحهمانزور ردیلومناتسا را“ اشا ىلع )

 هد ۷۲۰۵۳ و ۱۰2 هلاصانهرود یدلوا ندناکحاوخ بولوا ندنرابستنم

 هد ٩۰۱ بولوا یجهساخشاباثلا هد ۱۰۹۰ ردشلوا یخد یحهساحم شاب

 یدلدالزع هدندمزابولوا رادرتفد هد ۱۰۰: یدلوا یروهآمهتسارک دیمزا

 هد ۰۸ یدادا لع هدنناضهر یدلوا رادرتفد شاب شات هدحر ۱۰

 ِ رد(اشا دم )مود یداانشا دهماسح روما یدلوا توف

 رلیحوبق هد ۱۰۹ بولوا یحناتسب رب لوق ( هجاوخ . اغا ىلع )
 هدرخالا یذاج ۱۰۹۰۸ یدلوا یساغا ی رک هدنلاو شا ۷ یا دم

 یارس ( دیتا شاط ۰ اغا ىلع ) --۰ یدلوا توف هدءهبو یدنلوا لزع

 یساغاةداعسلاراد هلملحهد ۱۰6۶ یدنلوا لاسراهرصبولوا ندرلاغا نوباه

 ندرصم ىلع ما اب هد ۵ یدلردنوک ءرصم هلا لزع هد ۵ یدل وا

 لاح را هدعب یدلوا یهاشداب بحاصم هت بودا تدوع هنداعسرد

 نکیا یمالغ حاتفم هد ۱۰۹۱ ردلبوکسا ( مداخ ۰ اغا لع ) -- یدلیا
 یشاب رادهن زخ هدنلاوشو یشاب یجرالک هدنرفص هد ۱۰۹۳ و یباغا یارس

 ۔ یذاج ۱۰۹ یدلردنوک هسدزن اشا ریشبایدلوا یهاشداب بحاص مرا

 ۰ یدلواقونم هدس و دعاقتم هد ۱ ا یدلوا یماغا ةداعسلاباب هدنلوالا
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 - یدلوا توف هرکس ندنخرات ۱۰۵۰: یدازا ییک راک سک ۲
 ۰ ردیاش یدلوا توف هد ۱۰6۹بولوانداضف (یدنفا ىلاع لع)

 ۰ یو بولوا نداما ریهاشم ردیلهتسو ( رادراو ۰ اشاب ىلع )
 بولوا یسیلاویوطانا انا هد ۱۰۵۳ یدلوا یبیکبرلکب لیامور « یلوطاتا

 سیرق هد ۱۰۵۲ هلع هد ۱۰۵۵ شلوا یسلاو هنسو هدمبو ناو هد 4 -

 ریشباودناشکر سنکیآ رابتخاوریپهد ۱۰۵۸ یدلوا یدلاوساوس هد ۱۰۰۸ و

 . ردشلوا توفدلرهلد.ابیدأت هنرزوایتکرح هناراداوه هماشا

 یاده هناسرت ءرکصو یسیرلدب هددناسرت (  یراض ۰ اءا لع )

 --۰ یدلوا توف هدعببولوا رومأم هدفسرح هلا هتقرفر هد ۱۰۵۹ یدلوآ

 بولوا النم «سردم ردیمود یدنفا نطصمیناطاسلعم (زات راق «یدنفالع)

 رادرتفدهد وایدلواتوفهدنم رم ۱۰۰۱ یدلوا یسیضاقلومناتساهدننابمشا ۰

 یحاتسب ( اغایلع ) --۰ یداتب شوخ «رویغ «روهتردنوفدعهدنعءاح
 تحابقر هدنناضمر ۱۰۹ ۱یدلوایثابیجناتسبءد۱۰۸وادٌکل هدقاحوا بولوا

 . یشابیجناتسب ( اعایعروطوب )هن رب یدلوا توفقرهنل وا بیدأتهن رزوا یسهیض
 ۱۰5۰۲ یاب یجانروط ندقاحوا ( اغا ىلع یجهیک ) یدادنا لعهدعب بولوا
 ملا یوم ردشلدیا لزع هدننابعش ۱۰۱۲ یدلوا یمادک لوق هدنرفص
 . رایدلواتوفهدراهنسون

 هرصب هدعبار ناخداسن اطلسرود ( یلغوابایسارفا ۰ اشاب ىلع )

 ردشلوا توف هد۱۰۱۲ بودا هرادا یالو ردق هنسزووا یدلوا یسلاو

 یلغوا ردشلوا رادباب هک |هظفاحم نسح ییهرصب هدن رل هنس تاب راع هل ر ابا ربامدآاوب

 ۰ رد(اابنسح)
 توف هدنابعش ۱۰۰۲ بولوا سردم ردیلساویس . ( یدنفا رای یلع )

 ۱۰۱۳ بولوا سردم ردلکیناج . ( ینامعرد ۰ یدنفا یلع ) -۰ یدلوا
 ندنحاشهسور ( یغاطهرق. یدنفا یلع )--۰ یدتا تافو هدنهرخ

 بحاصو لباک مشر بولوایسهفدخ ( یدقفا یلع هرق ) ندنلاجر یرداقو

 یخد یسهفیلخرب بولوا ( ینیدرام یلع جش ) یسهفیلخ كنوب یدبا فشک

 قولخ یسهفیلخ یدایا لاحترا هد ۱۱۲۰ یدیا ( یدنفا دج ) یلهسورب
 ۳۳ ۰ یدلوا توف هدنناعش ۱۱۱۳ ( یدنفا نایلش ) ندنحاشم



 e د قوا
 "الوژعم بول وا ییضاق هنس وب *سردم ردیلهنولم وک (  یدنفا یلع )

 سرده . (هدازباصق ۰یدنفایلع) ۰.۰ ید تم +ناضافیدلواتوفدد۱ ۲
 توف هدنرخالا یذایج ۱۰۵4 یدلوا یسالم هردا «هشور «هنیدم همنوق

 نیردسم رديه سوز ( ریما یدنفا لع )-- ۰ یدنا طسو یلع یدلوا
 Ness ید وا یسالنماستفمو ؛زقاس هرکص یذلوا یسالنم دنهات وک هد ۳
 ..یدبا؛تلصخ كبن ملام یدلوا توف هدنرخالایذاج

 دات توبوش زابرتس هدرلهرتفط ۰( بلغوا لج ۰ ابشان" یلع ]
 1 . یداوا توف هدنرخاوا ٣۰٤٤ یدلوا ااو هرنوق

 شرت اد بولوا یتاولربم رهشیکی ردیلنیکسک "اش یلع ])

 م یدآ رانتحا یدلوا توف هد ٤

 بوبارب" نو هدشابراع نآرباردیلینسهم ۱ :( یلغوا راطس ةا شاب لع (

 ۱ هد۱ ۰0 یدل وایسکی رلکب شع ص "هان اکمهلک یا لاتا ید م وز قشا هد

 یییکی رک ساویس هد ۱۰۳۸ ضیفتلاب ردیلهنسوب ( اب یلع) یدلوا توف
 قو ور ٤٥ یدلوا

 هد١ ıs تولوا یال ماش شلبارط سزدم ( یدنفا رود یلع )

 CAT ۰ ردلدضاف ۍدلوا توف

 هد١ ۰٤٩ بواوا ندا ضا رد مودع كلاش نالسرادمعش tl) قلع )

 هل راز وهدهب تولوای کب ر کی ىلا مور هدا ۷ یدلوایسکی رلکی ها زط

 ۰ "یدتساتافو هد۸٤۱۰ بولوا.دعاقتم هددمژا یدلوا ناشتو

 هد اشا دج یصب یابط هرکص ردنا دک ك ناش وری (راع .-اعاییلع)

 9. ردا تافو هركص ندنلزعكناشاپ یداوا ادضک هدنترادص
 یدلوا یسکبرلکب ناو هد ۱۰۳۸ بولوا:یشاب یجهبح ضنقتلاب ۰ ( كن

 یلع )--۰ یدایا لاسحرا هدنرلخرا ۱۰۵۶ .بولاق هداروا هدندم تدم

 یلع)--۰ ردشلواتوف هد۱۰۵۲ ردیمودٌ كناشاب حوضنقیساردص ( كم
 توفهدنسهس|یذ ۱۰۵1یدل وا یا رک هد۱۰20۰ ۰.( کشا لام ۰ یلخ

 ۰ یبیا مدار باو تورث یذ یدلوا
 هدادشاب ماریپ هدعب و هب یدنفا مهاربا یهمانزور ( هبنوک . اشا یلع)

 رارکت هد ۰۱۰۵و مربت هد ۱۰۵۳و یسکبرلکب سیراق هد ۱ لاف اریھک
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 ۰ یدلیا تافو هدیلح هدنلاوش و 1 ۳4 ۱

 یسادنتک لوق هرکمو یجرضز ردیرهگب . ( یهتشچ ۰ اشاب لع)
 یدلوا یسیلاو رصم هلتراژو هدنرخا هنسو یساغا یرکی هدنلاوش ۷
 شلوا نیشنهبقو شا تدوع بویعوق هرصم یو اشا ینطصمهرق لس

 بد یاب ندنااح قوس بولوا ريا هکهروس وکسع هد یوطایا هرکص یدا

 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۳۰ كرهلدیا

 كندنفا رع هحاوخویودحمكندنفا دج ۰ ( یراص ۰ یدنفا ىلع )

 قله راها یسها هرداهدعب بولوا یسالثم هکم هد ۱۰۲۸ سردم ردب ردارب

 تاقوا ید ددش ردنوفدم هد ویا یدلوا توف هدنل والامم ر ۱۰۳/۸ یدلریو

 سردم ( یدنفادم ) ییودخشیدامرکم «,نسحمیدبا ردیک هنعماجماف هدهسجخ
 زقهرق ۰یدنفا لع ) یدلوا توفهدرهشیکی هد۱۰54 بولوا یسالنم رهشیکی
 یاب هنیدم هدعب یسالنمهبهانوک ۰ سردم ردیلعوا یخافرب یوباتسا ) هداز

 نثاوط ردنوفد» هدنراوحیسهناخ یدلوا توف هنا یف ۱۰۳۸ یداوا
 ۰ ید ر وهشم هل | قلاثتح هدنتسه

 بولوآیدنشش ردیمودشكمامارب ندایص هددسورپ ) یدنفا ىلع (

 .ردنوفدم هدهسورب یدلوا توف هد ۰ یدلوا 3 هدنس واز ن دلا ءالع

 ردیبودخيلحنیلارو ...( یدنفا لع) - »رد (یدننادع یږیست)یودخخ
 ردىفل م (نومأملاةريسىف نوسلاناسنا) بواوا ندال*ردشلبا تافو هد ۱
 هد ۱۰۶۱ بولوا ندناضق ردلیلوبانا هروم ( هداز لاق یدنفا ىلع )

 یدلوا توفهدراهنسوم هدهبنوق بولواناوحم وشم ( یلعدس ) ردشلوا توف

 ۰. ردن دا رعش

 هدنکو اپا رع هدننافو هکر دیسیباپیدیه-م رام. . , (یسیلعجم ۰ یدنفایلع)
 بحاص) هدازماما اکوب ردیسیناب یدع-میجماج ( ېلچ یلعیجاج) یدادنانفد
 رجات ( ىلج یلع هحاوخ ) یدلیا عماح هللا عضو ربنم ( یدنفا
 ( اغا یلع مور ( یدلدیا نفد 2 هدشافو ردراو ید هنما تولوا

 ردراویدیه-هددناوط . ( اغا یلع یجککا ) ردسیناب كنعماجموا هجنزوا
 ریتم هندعسماشأب یرپپ یدىآ 9۹ نواه باکر ( اغایلع شاقروس )

 ید ریس ر هدراپیراص ای ی اع ) یدیاپ عماج هلعضو
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  ندنم۰ قداصیدلواتوفهد ۱۰۳۲یدلیا لاصفنا هد ۱۰۳۰ یدلوا ۍسلاو
 شم ۱ ` يا لئ

 یسالنمریت .دهرصیق سردمردلشابا ( هدازیشیوص ۰ یدنفا لع )
 . + رددالع یدلوا توف هد ۱۰۳۲ یدلوا

 هللاشواچ نیداردیلغواكنسدنفا فژرلادیعیرایکنز . ( یدنفا لع)
 سردم یدنلو هدنتمدخ كناعادم یماغا ةداسلاراد"هرکصو هداز ندا

 ۱ هکس دیدجن هد ۱۰۲۸ یدلوا یسالنم هردا هد ۱۰۲۷ و هسور « هطلع

 ۱۰۲۹ یدلدا بیدأت یراضراعمو یدروک تمدخ هدهنردا هدقدنلوا نامرف

 ۱۰۳۰ یدلوا یسیضاق لوبناتسا یسههکردق هدنناضمر هللزع هدنوالایذاج
 یدلوا یرکسیضاق لی مور هدلاوش بولوا یردص یلوطانا هدنرخالایذاج

 یدلدنا لزع ندنسکیا هدننحر ۱۰۳۱ یدلبا هراداندرب ینسکیاره تدمر

 ناطلس یدلوا توف هد ۱۰۳۳ بوسهدک هدهسیدلوا ییضاق هکم هدننامش
 هدنساضق یدبا مقتسم « هز « جهش « لضاف ؛ ردوفدم هدنناتسرق دیزیا

 ترهش لبخ هدنکلشتففاقوا هلبتام اشا دوم یدا یواسم فیرشو عضو

 رددنفا لاک هداز یر وکشاط یداتسا یدا نسح هد الصو ها رقف یدنازف

 هدنص وصخ یهبج وت تهجر هارانا ی د| یضاق وب نکیآنب ردص یدنفا فیش هل داتسا

 هرکص یدضشلوا نلوطاا ردصو هللزع یدنفا فیرش هدنراتاکش هلبا هع زانم

 ۱ ۱ ۰ یدشراب بووا ینلا كنلعم

 ,ردداماد كندنفادم هدازناتسپ رکسعیضاق ( شکناک . اش ىلع )

 یدلوا یسیکپرلکب رکبراید هد ۱۰۳۰ .هدنحورخ ضيفنا ندنوباه یارس
 یدلوا مظعاردص هدنس:دعقلایذ ۱۰۳۲ یدلوا نیشنهق ریزو هد ۰

 : یدا ردم یدلوا توف هددرد نوا كنسەهرخالا یذاج ۱۰۳۳

 . یذاج ۱۰۳۱ بولوا سردم ( یسلع هدازامام ۰ یدنفا لع )

 هدنلوالا یذاج ۱۰۳۵ یدلوا یسالنم هنسو هرکص ماش سلبارط هدنلوالا

 ۰ یدا « دام « اص « لاع بلاط یدلوا توف
 بولوا ندراکب رلکب هرکصو نداسا . ( یعوا یشابکس ۰ اشا یلع)

 ۰ یدایا لاحرا ًادیهش هدنرحناربا هد ۵

 یدلوا .یساغا یرهکی هد ۱۰۳۵ بولوا یشابشواچ ..( اغا لع )
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 هدضئارف« ینه شاخ هالنم ةحارمم شرف یدا قاق تا نۇ راک

 ۰ ید راو ینتم لقتسم

 یدلوا یتفم هنسزوتوا هددنکآءوسردم ردننامزکقا ۰( یدنفا لع) "

 ردروطسم هدرلهعوجیداکعو نیتمیرلاوتفو لضاف یدلوا توف هد ۰

 ( یدشفا لع ) یدیا لوبقم یزاثا ناسویسهلاسز ندنفشب هنغات یازکیزاف
 ۳۱ ۰ یدنا ما بلاط یدلوآ توف ءد ۱۰۳۱ رد

 دخا لیوکناتسا یسیکبرلکب سنوت "  (دنزوک « یلح ۰ اشا لع)

 نارشا ضبب بواوا لاو هدکلک و  هدتفو كئردن ردمودخ كناشا
 جاوا شک داعسرد ةوعدلاب هرکصندقدل وا لاو هنس شب نوا یدتا بیدأت

 زارکت لزنلادمب یدلوا ینلاو سیربق هلبلط ینیوفع هدهسیاللرنو یلکب نع

 هنن هرکص یدنااشنا عماجرب بوروتوا هنسکیا هعفدو بولوا یسیلاو شنوت
 هدنسنلانوا كنمرح۱۰۲۹یدلوا ایردنادّوبق هد ۱۰۲۸ یذلوا لاو هسرقف

 ۱۰۳۰ نیکیاهرزوا تع نع بولوا ثعاب هنرفس ناتسهل یدلوا مظعا ردض

 ردنوفدعهدنراوح یسه رت یدنفا یح یدلیا تافو هدنشبنزا كترخالاعسر

 هداشاب ساق ردراویدص»ر هدزفاس ٤ ةد وک کی هدل وبناتسا یدناهدنشاب شب قرف

 * یدا لقاع ردم . یدنزوتکوص هنسه واز یدنفاریما
 ۱۰۲بولوا یشاب یحجنافوطهدنواه نوردنا (  یحنافوط اشا لع) ۰

 بودنا تعنعهشنرفس ناتسهل هد ۱۰۲۹ بولوا یسبلاو هننوق هدنسه | یذ
 ۰ ۍدلوا دیهش هد ۱۰۳۰ هداروا

 هد ۱۰۳۱ هلنصاشم طبص بوش ندقاحوا ( یهود ۰ ان ىلع )

 ( هرق طالع ) یدلوا توفةدء بیدا افعتسا هدندمزا بولوا یساغایرک۷

 یدلوا توف اب دات هدئدمزا ردشلوایساغا یرفکی هدنزخاوا ۰ ضفتلاب

 توف ًایدأت هدمب بولوا یسادنتک لوق بوش ندقاخوا هدوب ( اغا لع)
 ۱ ۰ یدلوا

 بوش ردداماد كناشا دارم یعووق ( هداز یضاق . اشا ىلع )

 یسلاو ندو لزعلا دعب بولوا یسلاو دادغب هد ٩۹۸ یدلوا نداا

 هدننافویرد: نیاقهد۱ ۰۲۰ یدلوا یسلاو دو هد ۱۰۱۶ هرتسلس هد ۲

 نیدوب اكاد ۰۲۳ یدلدنا ل عل ساطع یغایغس هز ومد ۱۰۳۱ هلضرعاشا خون



 زا نت یه

 ۳ رز ودمالک ضم لاسم را ناک هک بولوا
 . دیلقت هلواناخدج |ناظلس هد ۱۰۱۷ یدارایا تاهیاشم معضوتو ار ماکحا
 ردنوفدم هدنمرحهبرت دوا یدلوا توف هد ۱۰۱۸ یدلیا ارحا یم رف بس

 ۱ (E یسهلاسر هدنق. ةن هضماف لئاسم یهلاسرردقو اضق یجرشهکو لعص

 . یذاج ۱۰۲۱ نکیاسردم ردیلهسور ( یدنفا ییاوخ یلع )
 . یدیادوهشم هللا حالصو یلدبح یدلوا توف هدنسکیا یمرکیكن رخ الا

 هد | ایم, بوتیراصلیشی اه مدروکایژر هو هرو تامر هناداسهددسور

 . یدقحب

 یبسضاق ابن سلبارط ؛ریازح ۰ سردم ) رغم ۰ یدنفا یلع (

 یدلربو یتیواومسنوتهدنناضهر۱۰۲۲ یدلوا نوذأم هناتفاو نیردت بولوا
  سردم . (یدنفا لباقیلع ) --۰یدبادهاز «لضافیدل واتوف هدنرخاهنس

 ا ت یدلوا اف هدنناضمر ۱۰۲۳ یدلوا یسالنمسونهرطا «.شعرم

 یجیش ییز زد له سور ) یدنفا ىلع )ت یدا دأوف یاص < یحاص

 کرک رهشیکی هىهات وک سردم ردمودح كندنفا هللادبع هداز یدنفا یلع

 توف هدنلوالآیذاج ۱۰۲۵ یداوا فارشالبیقن هد ۱۰۱۳ یدلوا یسالنم
 دهاش قرق هبسن تابثا نوچا مارک تاداس یدیا لجا دیس ولالص یداوا

 لیشبهنیرادیس نانلوا عفر یتمالع بودیکیتنوشخ هرکص یبلیا هدعاق ینسبا
 2 ۱ ۰ رایدنب راص

 هدنلاوش ۱۰۳۵ ضفتلاب یدیا یداماد یدنفا تماقتسا (اشا ىلع )

 هدهتسورخا یدلوا یسکبرلکب هنسو ءرکص تدمزا یدلوا یساغا یر
 ۰ یدلوا دیهش بولیروا ندنزغآ هدیرح

 یدلواتاتکلایر هد۱۰۲۲ بوشش ندیلاعباپ .. ( یدنفا ایلعلع )

 سردم ( هدارشواچ+یدنفا ىلع ) --۰ یدلواتوفهدمب و لزعءهد ۳
 ۰ یدنفا ىلع ) -- ۰ یدا ققدم یدلواتوف هدنسهعطایذ ۱۰۲۸بولوا
 هغ هدرصم هد ۱۰۲۹ سردم ردیلغوا كلانس ردولدج . ( هسوک

 شیورد .لاصیدلوا توف هد ۱۰۲۹ قرهقوص برقع ینلیدویدلوا یسالنم

 ۰ یدیا دام
 یدلوا توف هدناوالایذابج ۱۰۲۹ بول وا سردم ( یدشنا لع)



aE 3بس ۰۷ تن  

 رادرتفد هد ۱۰۰۳ یار وخاربم یش واچ نآود ) ناخدوک. اشا ىلع 13 ۶ :

 لوطاناآرومأم هننرزوایمایقشا یلوطالا هد ۰۱۳ یدلوا کبراکب هدعب یدلوا

 نوجنارتس یرارف ندابقشا اشا حوصن هدنطساوا ۱۰۱ یداوا ین

 . ۰ یدلوا توف هدمب یدلیافاءاکو یروصق "

 بولوا نداما ېک یشادنرقهدو ردیمودخكناشاردیح (  اشا ىلع )

 بودا برح هلرامناربا هللااشا رفسزسنذا ندرادرس ید وا يبراکب ج ردنلاپ

 ۰ یدلوا دیهش هد ۶
 یسیکبرلکب هقر هد ۱۰۰۹ بولوا نداما ( نارق رز اشا ىلع )

 هد ۱۰۱۰ یداوایبرثکب الیدبن هد ۱۰۱۶ و ناو هد ۱۰۱۳ و ساوس هد

 ۰ یدلوا توف ًابقاعتمو لزع

 زیربت هرکص یسیتفم نوزب رط «سردم ردیلهنطا ( یدنفا ریما یع) "

 هد ۱۰۱۵ یدلوا التم هسفد رشیکیا هناوخخن ۰ زیر هک یدلوا ینالم

 سردم ( قایاشک ۰ یدنفایلع ) - «یدا ماعیدلوا توفابقاعتمو لزع

 یدلوا توف هدنرخاوا ۵ یهالنممورضرا «:شعی« سابارط هد ۳

 ۰ یدا ملا فبعض

 دالوپناجقرەلواقاقاجوا یغاجنس سیلک( هدازدالواج اشا ىلع )
 هکلکب ًافلخ هاشاپ نیسح یسغ نیغلوا صصخ هشاقعانسا كنربشع ءداز

 هلعلوا مزهنم هیاشاب دارم یجوبق هددسیدنبک هتواقش "یداو یدک

 قردلوا یلاو هدعب یدا تعواطم ضرع هارلکب نطصم ینکیو هزج یسع

 یرصع ناخ مهارا ناطلس ( كب رضخ ) یردارب یدلوا توف هد ۷

 ۰ ردشلوا توف هدنرخا وا

 ردشلوا کبرلکب بولوا لاو هدنوزرط ( ولناخدام . اشا ىلع )

 لر لدیا پیدأت هد ۱۰۱۷ بوشیقلاتهد رفت هرکی نج رلادبعواشاب نطصمیردارب
 ۱ ۰ رایدلوا توف

 بابرا ردنداضحا كتیلاب هداژ ورسخ ردیلقنزا ( كب لضاف ىلع )

 هدنتکل# بوریکهش رط هرکصندقدنل وب هدنرارفس دادقبو دارغلب بولواندتمامز

 هده دوس بولک هت داعسرد هدلانناخدجم ناطلس رخاوا یدلوا نیشنهعموص

 توعد هواه یارس هلئاعفد یدتا ترایز الگو ارزو رلیدلوا نک اس



 0 و ید او

 E هكإ یداوا قیما لزن هلسسها ینا قش هرکص یدلوا یرادرتفد ليا مور
 ۱  یلواسوف هرکص یداوا ا نیدکس هد ۱۰۰۰ بولوا رادرتفد شاب

 ٠ اشا نسمح یجعاس هد ۱۰۱۲ یدلوا یظفاحم لحاوس هنوط هد ۱
 ` یماح شواچ لع یدلیا لاحرا هدندمزا ردشلوا یرادرس نارا هدنلاحرا
 و

 ه۳٩3۹ و یساغا رایهابس .یتاک یرچکی ضیفتلاب . (الال ۰ اشا ىلع )
 لواروخاربم ت راه سولحبول وایمالال تلا ناخدجم ناطاسنکیآ هدازهش

 یدربو ماظن دهنکلم روما یدلوا یسیکبرلکب زیربت * ناوجخ هدب یدلوا
 توف ًادیهش هداروا هلبامیاض هدمبو بلاغهلرح هناعیع هلبارلولناربا هد ۲

 ۰ یدلوا

 هالیصح نددنفا لاک رفهح یردارب ردیلهلاحرت . (یدنفا لماکلع )
 یظعاو هنف وصايا هد ۱۰۱۰ یدلوا 3 هدنسه واز یناروکالم یدلوا ینولح

 یسلوتم ییماح هبنایلس ( یراص ۰ اغا ىلع ) --۰ ردلضاف « لاع یدلوا

 ىلع =(J ۰ یدلوا توف هدرلهنسو یدناقلعتم هناتشاب نسحیجشع تولوا

 د۰۰ یدتیک هن هرشط هلَمل را درتفد بوش ندبلام ) نا رط . یدنفا

 هداز یسکمنا هد ۷۲ یدلرباف هلقلارادرتفد هن یرکص بولوا یک یرچکی

 و هدعب یدلیا افا ینتلاکوقلرادرتفد هدنواه یودرا هک دنک هنلصح ها

 ۰ یدلوا

 رادیلس بول واضیفم ندنواهنوردنآ ردیلهنسوب ( زوای.اشا ىلع )

 یاوهامشب هنسییا یدلوا یسیلاورصم هلئرازو هد ۱۰۱۱ یدلوا یرایرهش
 هدبحرو یدلدا توعد هرادص هدننافو اشا نسح هد ۱۰۱۳ یدلوا

 هن رح زا یاب مرکآ رادرسهلا نواه یودرا كرهداتدوع هداهسرد

 ردنوفدم هداروا یدلیا تاف هددارغلب هدنزکس كن رفص ۱۰۱۳ یدقیح

 ۱ ۰ یدبا بیهم « عیش
 بواوا یسیتفم هیساما سردم . ( جان بحاص ۰ یدننا ریما ىلع )
 هدازیدنفالع لسز ( یدنفا لضافلع ) یدلیا تافو هدنلوالا عید ۶

 ۱۰۱ بولواسردمیداروشد (یسلعلیضف ) هلییسح یتیسن «یدنفا لیضف

 ۰ یدالطاف یدلوا توف هدننابعش



Iچ 6 بس ۱ 2  

 نالوا کب قاینس هرکض .رادرتفد ۰ .(ك. لع )دب ۰ ردشلوا توف هدب
 هدعب نماد زح هدعب تولوا یتاک یرچکی مدنفلاعا اغالو ردنلغوا كاكب دجا

 (یناح مقتسمىلع) ردشابا تافوهدراهنسوب یدلوایسج هبساحم لیامورو یلوطانا

 لاحرا هدعب تولوا :ینیحهبیساخ ییا مور هد ۱۰۰۹: یک رایهابس

 الالو ندنسهلالس یلغوا هاش یهنسو ( هرق ۰ كى ىلع )--۰ یدلیا

 بولوا یب دارغلب ینوتسوا تدم ,هنسشپنوا .بولوا :ندنسابرقا اشا دمج
 ۰ یدلوا توف هدعب ردشفل وب ید هدف رح توع روتسوا ہد ١ ا

 دا عرازهو هنتسوب ۰ :سردم هد ردنل هک اطنا . (یدنفا ىلع (

 هدنس دبصقاباب هرکص تولوا یوتف نیما هدنتششم هداز ناتسب یدلوا یسیتفه

 هدکلاقحیج هدنجراخ هلالثدالبو یداریو هلاحدق یلسردم دزباب ناطاس
 مولع رحم ردوفدم هداروا ردشلوا توف .هد۱۰۰۸ یدلوا نودأم داتفا

 یساوتف تن ۱ یاتک .نودم هداضقو تداهلیسهچ رت قلم ید لضصافرب نونفو

 ۱ ۰. ردراو
 یسیجهرک دن هرکصویتناکناوید كناشاب نانسهحوق ۰ ( مال «ییلح یلع )

 شيخو لّع هد ۹٩۰ یدلوا باتکلا سر هدشرح نارا هد ۹۸۹ یدلوا
 یدلوا سیر بنت هد ۹۹۹ بوک هبصنم هدنلابقا رازکت"كاناشاپ ناتس یدلدا
 ه3 £ یدلدیا لّرع هد ۱۰۰۳ ۰ فولوا یرادوتفد یلوطانا هد ۲

 هداز هلافح هدنرفس ۱۰۰۵ بولوا یحناشن هنسوا یدلوا باتکلاسیر اتا

 رادرتفد:هد ۱۰۰۷ یدنلوا لع هدنااصفا كنا قرلوا یشوت هاشات نانس

 ۰ یدلو| توف هدعب تولوا لکو یحاشنو

 هد ۱۰۱۰بولوا نده رح یانما بولوا ۰۰ (لغواقوغوب ۰ك ىلع )

 نلع ) ٠ ۰ یذلوا دیهش اقرغ نکرد رک هنهنسوب هلیسیک كوب اشاب نسحلد
 یتشدمانعف كدسا زعیرکا یدلوا عی هلتسهرص ردداماد اعا رفنضع )ا

 یاداریو قلبشاب یجوبق بولوا رومأم هنوعد یناخمرقو هلاصیا هنداعسرد

 هرکص ولن هدنلوالامسر ۱۲۰۱۲۰۱ یدلوا یساعا یریعکی هدنسءهدمقلا یذ ۱۰۰

 ۱ ۰ یدلوا توف
 فورعم هلکعد (شواچ ىلع ولاشاب شیوا ) ۰ ( جوقلام ۰ اشا: ىلع )

 هدنل والامیر 4۹3 یدنلوب هدراقل رادرتفد هدرلهرشط ضشلاب ندهبلام بولوا



 نر PS N تو تم

  بوتوا لناموردصهدنلوالایذاج ۱۰۰۶ هلازعهدنلوالایذاجب ۱۰۰۳ بولوا
 هدد زوک یراص یدحت سکننلوا توف ەد سنە لع لوالایذاج ۱2۶ 0

 یدیا ےقت سم لش ہد اص« لضاف ردنوفدم «

 ف زا یسکب رلکب نشیحن هد) ۹٩۰ ضیفتلاب: . ( تاط ءاشاب لع )
 مریم هد ا aa د بلک ترول یک
 « یدلوا فوتم

 e یشاب تب هدعبو یحاتسب ( ۰ یاسا + اشا ىلع )

 ,سیرداق هدعیو ماش هد ۲۰۰۱۲ و بلخ ها ۶ ید وا نیانکیرلکو فوم

 :هدشسد راعهتشپوعهد ۱۰۰ یداوا قسکیرلکی هقراقاتموهنوق هد ۱۰۰۲ و

 8 ٠ ردشلوا دیهش هدنلا نمد ًاریسا

 هدنر خالا عار ۲۰۰ بول وا ییتفم ماش ؛سردم (قطنم ۰ یدنفالع )
 تودا روهظ نددحرس ۰۱( نیصشدرت ۰یدنفا یلع) --۰ ردشاوا توف

 کءهدراوتکس«یدتک هڪ بودا تاذ ةیفصت ندهدازندلارون بولک هلوماتسا ۱
 اشاد یبزوطاس ةوعدلاب هد۱۰۰۰ یدلوا میش هدهناهلس ةیوازو ارت

 لماک دش نم یددلوا . توف هدنسهبارثنکر ,كننزاع یدنکیا بولک هتسودرا
 + ردیتافلوم هرناسو تاقیلعت ,لئاسر .مکطاةلئسا یا

 یسکبرلکبداذغب هد ٩۸۲ ب وشت نداضاکللس ٠ ( هداز دنولا> اشاپ لع)
 5دارااب یتسهرت یراترضح نسدنفاهنع لات ّلایض(نیسح ماما) هدالب رکیدلوا
 ید ییدق رم یلاملاهرسسدق (ننالیکر داقلادبع) ترضح ییدتنا ریمل هینس
 ندارو| هد ۰۰ ۱یدل وا سلا وا وداعن# ص یدلیا لاصفناهد ٩٩٩ یداپ

 یداوا یسیلاودادشآسال هدر خالامسز ۱۰۰۷ یدلوا نک اس هدبلح هللا لع
 هنلح یرلمدا ینشعن یدلوا توف هدنرخبالایذاجب ه روک ده ةنسهزکصهام کیا
 ۰ :یدنا تایم هداوتسربپ ر ثالانکس لی داراوتک

 توف ةدعب تولوا یاد خنک .یرب د ۵ ردر کب ا لغ )

 نلغا اراد ےس هد ۰ 1 یناک رادسلنس ۰ .( افالع ) یدلوا

 ۰ یداوا توف هدرلهسوب یدلوا یشاب یبوبفو
 لوظابا كۋا ندهام نزومأم ( قشا 4ح وق ۲۰۱ یدننفا ىلع )

 هدب یدلدا لزرعهد ۱۰۰۵ یدلوا یتیم رافد هد ۱۱۰۰۱ یلیج هبا



 س ۵۳ تس

 یدوقنهداس ردشلرومنامرف یسفلوا مضەنفقو ای لام هاناو ا

 و نکیا هدنرفسای رد( نوناخ هولس ( ىسەحۈزىدىا هعقا هسک كم شهلا

 ۰ ردراو یدج هر هدهناح وط یدلیا

 ینطضم یل هداز یدنفا یدبع رادرتفد ( هداژ یوچ یدنفا ىلع )

 بولوا ست هسورب هد ٩٩۳ سردم یدلیادلونهد ٩۳۰ ردیلغوا كندنفا

 لز هدنبحر ٩٩ تولوایبضاقلوماتسا هدننابعش ۹۹۸ یدنلوالرع ۶

 كنداقهف رشیسهدلاوهدش رق یماج اغادجحم یدلواتوف هدننابعش ۱۰۰۰ یدادبا

 ریل (نیداقهمطاف) یسهحوز یدا ز رهام هدنف ةرهیدلدا نفد دج یقیدناپ

 (یدنفا یمن یع) )یدشح و(یدنفاهللادبع)ند رودصلعوا ب ودنا انب ید

 ۰ ۰ رایدلدنا نفد داروا هلا

 ت وفهد ۰ یدلوایالنمه رصیق«سردم ) رم ۰ یدنفا ىلع (

 هد ۱۰۰ ۱بولوا یحاجردلوللدم . ( سیرلع )- - یدالاص ردشلوا

 لرهشکی .( یدنفالع ) = ۰ردن وفدمهدار وایسبدنک ید ایدیح-»رهدقآوق

 رارکتو رانفرهشیکی .هنسوب بولوا سردم ۰ یضاف ردیمودخم یدنفا سایلا
 ) قلأت ۱ یدلوا توف ارز هدنناضمر ۱۰۰۲ یدلوا یسالنم هنسوت

 ۱ ۰. تاقلعت هفقاوم حرش
 هدرصم هد ٩۲۰ ندنیلص كندنفا عاف ( یسدقم ۰ یدنفا ىلع )

 ۱۰۰ < یدلوا یستفم نحو لضفا كنهبفنح یاناع هدهرهاق یدلیا دلو

 هدایمکوایمس لع ید اعاش ۰ لضاف یدلوا توف هدنزکسنوا كن رخالایذاج

 یلعو هنلغوا یدنکیدرتسوک ینو وا ایمسر هناشاب ظفاح مداخ یدنا فقاو

 اعرش هدمرامالاراد: نا هلکلیا طلست هنتمرح كمدآ ضیپ هدهسیدلیا ملعت
 ۰ ر دراو یافبنصتهداتشنونف هلا (قباق دلازاک حرش قئاةلارہن), یدردتبابیدأت

 یدلپا دلو هد ٩۶۳ ردسود۶ كندنفا نانسیثحم ( یدنفا ىلع )
 هدهام کیا بولوا یسیضاق هندم هد ۹۸۸ ماش هد ٩۸٩ بلح هد ۷۲

 3۹٩۳ بولوا یسضافهسورب هنسوا ماش هد ٩۱ رصم هد ۸٩ یدلدنا لزع

 هدنلوالایذاج۹۹5بولوایسضاقلوماتسا هدنسهدعقل|یذ ٩۹۶ یدلدا لزع

 هدنناش ۹۹۸ پولوا یسیضاف لوبناتسا ان هدنلوالامیر ۹۹۷ هلبا لزع
 یلوطاناردصاسناهدنلاوش | ۰۰۳ یدلدا لر .دنبجر ۹٩٩ بولوا لوطا ارد



 RE ۱ ت و۰۲ تن

 هه سس قوچ هدهلاحرتو هرتسلس ( یدنفا مهار ) یمودخم ردشلبا تافو

 لغ ۱ ا. یدا تاضق لدعا یدلوا توف هد ۱۰۰۳ یدلیا كاضاق

 یدلوا یشابشواچ هعفد ییاو یساغا راهاپس ضفتلاب ردسکرح ( اتا

 ردیلبونیس  (ازریم .یدنقا ریپ ىلع ) - ۰ یدلواتوفآنومطمهدنمرم ۰
 لاح لها یدلیا تافو هد ۹٩۹۰ یدلوا میش بولوا یدم یلحرع ینواخ
 2 . ید

 هد ۳۲٩بولوایودخ كندنفا یلابنوزوا ( یدنفا یرهوح ىلع )

 هدنبحر ۹٩۲ یدلوآ یسیضاق شعحو یسیتفم اسینغم . سددم یدلیا دلوت
 حرش افلا ددراو یتاعطقمو دیاصق رعش بولوا رهام هدسءیدلوا توف
 نتسرهدفرصیاک هدنشماوهبودا ریذتو حنت یر عور رد«یسەشاح هحاتفم

 ن را لادا (مرطلاردلا) یس هجر باستحالا باصن ۰ یح رش رو

 ۰ نیلالاوحاق
 ردشلواتوف ًانوعطم هد ۹٩؟تولواسردمردیلسبلک ( یدنفا ىلع )

 بولواکب ییا هحوق هدمبویماعا لوبناتساو یشابءوس(اشاب ىلع ) --۰ ردلاع
 هدنرافرط نارا هد ۹٩۰ بولوا یسکیرلکب ناوححتو ناورو صراق هدهب

 ۰ ردشلوا توف ییعط هنلاس ۵ یدنلوب هد زاب رخ

 هرکص و شواچبولوا ندنسامدن كن ینا ناخ ملس ناطلس ) اشا ىلع (

 ندونو ناربمرم قرەلوا ذدوف بحاصو شک بودک هه ردنکسا نبات

 . یهاشا داماد قرهنلوا وزن ناطلسناخشمسا و یسکب رلکب لیا مور هرکصو

 هد۹۹6 یدلوآ یسلاوندوهنن هرکص بولواٌریزو هدنلاوش ۹٩۲ ردشلوا
 ۰ ردشلوا توفمدقاندنل وص و كلاصش اربخ هدهسدنل وا لع

 یدبارلرید (جولوا ) بولوا یمدااشاپدوغروط . ( عایق -۰اشابیع )
 . بقاعتمیبرح همشج هدنرخالایذاج ۹۷۹ یدلرو یفلنادوبق هناسرت هد ۱

 یاثقا بولمق زا هدنعماح یدنکی نوک عشب نوا كنبح ر۰٩۹ یدل وای ردنادوبق

 یناسقط ینسیداشمش وا هدهسیدلواهتسخردقنوک یعرکیهدقا یدلوا توف
 یسهنس ینلنادوبق بولوا دهاحم«یزاغردنوفدم هدنعماج هددناخموط ردزواجمم

 ردشیاتس ثعاب یرلنه هلا اشاد یللفوص توروتک هدوحو ات ودر ًاددع

 یدالوا یدلیاانندصسر هدشاظکشا و ماجو هسردمو عماج یاعر هدهناحشوط



 بس 06 و ۰ بس

 راز ادبع« یسودرف « دجا هداز رامعم . دجا ییالک ی رلکب دردنکساو و و ا
 روهشمو یسادع و ینبما هناسرت هارلکب قالوشو لع و قاتهرق ۰ رطخو ِ کک

  لع ) ۰ ردراشلوا دیهشهدکل رب ءللانایلسو لعودح مود مود ندرلنادوبق

 توف ٩۷ ۱نکیسردم ردیلوابونیسدم جش .(هچرس. ۰ یدنفانب دلاءالع
 ۰ .یدنا لضاف یدلوا

 یدنفا هتلارعا ندا تافو هد (  ٩۱۷ هداز یلاتق ۰ یدنفا لع)
 لوساتسا هدنرخالا یذاج ۷۸٩یدلوا یسالنم یصم ماش ء سردم ردمود

 هدنسنلا تناضمر ٩۷۹ ردشلوا یلوطااردص هدنمرم ٩۷۹ تولوا یسضاق

 یباشناو تباتک یدا رهام هدشدحو ریسفتو تاضایر ۰ ماع یدلیا لاحرا

 ماقان هررد ؛.فقاوم * دیرجتردراو یراعشاسیلس هد هالئنسلا بولوا لوبقم
 هفس ةلاسریالع قالخا ۰ تاقبلعت هتهارک .باتک ندداده رلدشاخ صقانو

 ید وایضاق هد هراس و سودر س ردمیدنفا اسم ( یشادنرق ردکنوب هیلقو

 رد(یدنفنسح)ییودحمیدماقواخ ءطسبنم «یعاش«لضافیدلواتوف هد 8
 یلاوش ۱۰۰ پولوا سردبم ( یدننا یمف دج ) یعود ع یدنفا ,لع

 یسهلاسرناصا رد عاش .یکز «لاعردشل وا توفهدنشب کیازوتواهدنززکسیمرتء
 یرد ع رکید یدلدنا نفد هسماح اشاب دج یجناشن یرد ناق ا

 د۹۸۲ نکیا یسیضاق رهشیک: بولوا سردم ( یدنفا یمارک محرلادبع )

 بولوا سرد.( یدنفایصو ینطصم ) یودخم ردرعاشو لضاف یدلوا توف
 .ردشلواتوف هدثلا دارح ناطلس رصع رخاوا

 ۱ یدایادا و ء هد۳٩ ۰ ندنیلص .یدنفآ زیزع ) هداز دلوما ۰ یدننا لع)

 یدلباتافو هدنسهج|یذهتسوایدلوا یسالنمبلح هدنرفص ٩۸۰ و سردم

 بس ندشمزای(هعاشهلاسر «هیاقهلاس  ,هیفیسةلاسر )ید ایشنم کرت ی یعءلضاف

 بولوا یدنرع ییولح سيوا مش ہد رص م ردا وللدم(یجەطقت ۰ یدنفا لع)

 ۰ كب ىلع )۰ یدبا دام شیورد لام یدلواتوفهد ٩۸9 رشدنحاشم

 توف هرکصندنراحرات ۹۸ بولوا ندهدفاتیاا هدنرودرا نارا ( ازربم
 بول وا ندنرا روسح كار كن هب رحم یا مما ر ديل هتسو ( هح هر كب ىلع ) ردشلوا

 ندیلام .. ( هدازغلاب یدنفالع) - ۰ یدتبا میت ہد همشچ یاشاب عمیق یتح
 یدهلاراشهدهع طساوایدلوایرا درتفدی ات قش ەد رنات ناخ میلس ناطعلس لا واضیفتلای
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 قدا ) یاما ناطلس هنیریدلیالاحتراهد ٩۷۷ یدلوا یش كنسارقلازاد
 دیاع « عضاوتم. بیدا تولوا یرقم دوح ۰ ماع ردشلوا ( :یدنفا دی هداژ

 ےک ها العهدنفدم كناطاسیصاخردراو یراعشا لماش یظعاومز کج یدیا

 ردراو یسهلاس هددقح رافک لافطا هما یسهج زن( رحالا قلم) ردشلیارب رخت بودا

 یناغایرصکی ۰ ع وف ضقتلاب ندنواه نوردنا ۰ .(ورغ: اشا لع)

 هدهرضب تولوا یکی رلکب دادغبهد ۹۵4یدلوا نداصاهرکص هلل ع هد 6۸

 ماش هد ٩٩۸ هبنوقهد ٩٩۱ هلع هد ٩۵4 یدلک هدادفب هی ادب هلنا برخ

 یدلبا لاحزاهد ۸۷۸ بولوا یسلاو ماش اینا هد ٩۷۷ یاو هد ۷٩

 ری بحاص ردزاویماج ویماجهددافوت ردشلدیا نفدهنددرتربک | جش ترضح »
 ۱ 1 یددا عماط «نیدتم 8

 یذلواتوف هد ۷۸٩یدلوا ینسیتفم بلح سردم ( یدنفا ید لع) ۲

 2 هلکعد ( یدنفا فیرشلع ) اکو هدازیخایسصاف باح یدنا فیفع « هقف

 لشي یک تاداس ( یدتفا رهظم ) یلغوا ءزکص رایدتبا نظ دیش رلبرغع
 كنیدنفا ساقی وتب ندناضق ( هداژیلوتز» یدنفالع ) -- ۰ ردشراص

 "۰ یدنا لضاف یدلوا توف هدلوالایذاج ٩۷۹ بولوا سردم ردسودح

 ضيقا ندنوناه نوردنآ ردیلهنتسون ۰ ( الك .یفوص ۰ اشا لع)
 ةك۹ ۶ یدل وا ال ریلس ناظلش هدازهش ه :رکصن دق ذل وا فرصم هد ان ولا ضع

 هد ٩5۷ یدلوا یسکبرلکب شعر هدنلوالاسر ۹۹6 بولوا لوا روخاریم
 دلنرافسهنارا بول وهدننسم هلاراشم هدازهشو یدلوا ینادناموق رکسع هلل نع

 لزرع هدنناضمر ٩۷۳ بولوا یسیلاورصم هد ٩۷۱ ةدوملادعپ یدلدا مانغا

 ممط ,لداع یدایا لارا هد ٩۷۹ بواوا یسیکپرلکب دادنب هد ٩۷۷ یلدا

 ۰ یدنایدتم لا «تلتحخ ندماخ

 هدو لعریم جورظاب ندنوناه نوردنا ٠ (هداز نزوم ۰ اشا ْلع)
 هلشارادرساشاب ور هد ۹۷۹ یدلواایردنادوق هد ٩۷۵ یدلوا یساغا یریفکی

 بوا وا عبات هندوخیأر ردشلوادمهش قرفنل و ءدنکوا هیج هلا نوناهیاع ود

 ثعاب هرلتداهشهدکلرب .كنسارمهادناسرت شمش لبخ هلفلواانشاربغ ه هه رعت ر وما

 و هد ۹۷۹ ردندنرامودخ اشا نیدلاربخ قیسانادوبف ( اشا لع)ردشلوا

 قعسفصووادمو زفاسویتخدهنلاو یلوکیو هرقناو راصحهرق و مروچ هدر
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 ردشاوایمادخک هناسرتءرکچو یار راع بوش ند اسر دیس و دک اک
  ۰بولوا ینادوبق یصم هد ٩٩۱ ترهش هلکنا یدلیا میظع برج ر هد

 یدلآ ٩۱۳ ندهرقبودیکهدنه هد ٩٩٤ ردشگ دنداعسرد هد ٩۷۰ یذاج .

 یسایرددنه رهام هدنراذف تشیهوایردو عاشهلیص) (یتاک )یدلیا لاحت را هدنل والا

 ردراویسهچ ردح و (تاساک تآرم) راد هته ویاتکر هدنمان ( طع )هدنقح

 یدیاتاذر مرکمو یفس .

 ) كنرف بولوا ندراهسروشوید ردیلهچاروبا ( نیم ۰ اشاب ىلع
 شیفت «دنواه یارس هلفلوا ندنسابرقا كکب یلابهتچ یسادخک اشاپ میهاربا

 یسافا یریعکی هد ۳ لعریم هد ۹۵۲ یدلبا ٩6۷ یساغا یرچکی ٩6۷ هد

 بولوا ی دکب راکبرصم هد ۹ یسیکبرلکب ییا مور ٩٩۰ یدنلوا لزع هد

  ۱یدلوا مظعاردص هد ۹0۸ ینا ریزو هرکص ثلا ربزو هدنمرم ٩۷۲

 یسودنک هلغلوا نیلاق تیاغ ردنوفدم هوا یدلیا تافو هدنسءهد.2|یذ

 لاترع ریقفر یتحردراو,یرازوسلزوک ,یراهفیطل یدانم هلوبتآ كحهکح

 زکبلا یدشود زک اعهلبق یدنفا » هلکمروشود یتسوطوق نویفآنکرربو «
 «زکیالپوط یدوقمبست » هدقدلحاص ران ویفا بولبجا قابق نکرول| یعدتسم بود

 هدنسیکسااباب رونلوا دانسااکو یسوکر و اش لع بولوا هوح یدعو ربد
 یسوشراچ اشا ىلع هد ردا بولوا یسهسردمر هدوبق نلري زو یماحر .

 یتسهکت هللا یعماج طالب هکرد ( افا خرف ) یسادخنک رونلوا تسن هودنک
 یدلدا نفد دیاروا هدننافو یدلیا اش ۰

 ) یدلوا یستفم نوزیرط ؛ سردم ردلربمزاز ( یو یدنفا ىلع
 سردم 6 قاچ ر یدنفا لع) نت. نیداوا ترو یا ۲
 ید لاصو ملح یدلیا تافو نکیآ یسیضاقدسوق هد ٩۷۳ یدلوا یضاقو

 ردراو یناقیلعت هسنلاوا عوییلاباتک ۰ یتاقلعت هنحورش هحارس ندضئارف
 یودرا هد ۱۰۰۷ بولوا ندننسردم ( یدنفایام دحج ) ندنسردم یودع

 ردشلوا توف هد ۱۰۰۸ هدهرص ینیدنل و هددایرازه بود هلا نواه

 كن یلح مھاربا رد بلح ( یدنفا ىلع ) - ۰ یدیا یعاش « لضاف < ملم

 سنو ناجرت ردشلوا لداعج هدٌنارقو دوج «لاعبورک هقبرط ردیدرک اش

 یدنفا یدعسو یاما یماح دج ناطلسمُلا وبا هد Ch نیا ياما یماح
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 و .رد ( یدنفا یون ) یلغوا یدا
 یدلوا توف هد ٩9۸ بولوا یضاق ردنلهلاح رت (یدنفا یراچ ىلع (

 ۳ ۰ ردیاش

 هدشاقناباب ندببسو ردیمودخم فاکب مساق شاقن . ( یدنفا هاش ىلع )
 بودا تمدخ هننا رضح نانسلبنسویرانشربماوافو نیا لیصحلا دهب ید لوا نک اس
 یدارهاسیردتو ظعوهدرادجه-»وءدهبفوصایاهلباها شبنوا یدلوایدنیشقن

 بودکهح هلکلک فض هرکص یدما كرت یتداعوب هجنراو هشب شهلا, یس
 یدا دورب ارقف «مور خیام هدع نصب ناک یس یدلوا توف هد ۰

 ییزاغ حابص تدم هنسقرق بولوا هیحلا فیفخ « فیح « لیونوزوا
 ۰ یدلپا نیت بتک ظفاح هلا فقو ینیراباتکو یدلیق هدهبفوصایا

 یسلاو رکیراید هد ٤ ندننلادک لیامور ( مداخ ۱ اشا ىلع )

 یسلاورصمهدنیحر ۹10 یسیکب رلکب هنسو هد ٩6٩ یدلدنال نع هد۷٤۹بولوا
 فاصناو تلادع ردنوفدم هدهفارق یدلیا تافو هدنسهحا یذ ٩٩۷ بولوا

 بول وا رشک یساضهومرک یدلیاوم ینیرلعس|هلرصمماکح رثک |ندننکر حهرزوا
 یدا یلتج رم ۰ قفشم یدنلو قوتلا زویترد هدنسهنزخ هدنتافو

 دنارنا هلا دیزباب هدازهش بولوا یشاب نابکس ردیرهکی ٠ ( اغا ىلع )
 تافو هدهبویدمروک لابفا یورردقهننافوهدهسیدلیا تدوع همور هدعب یدتک

 ندنمادخ هدنرلکلهدازهشكنسراترضح ینا میلسناطلس ( اغا یلع ) رکید یدلیا
 یدنساوا مانعا هلترافس هنارا هد ٩۰۸ یدلوا یشابشواچ هد ٩۹۰۰ بولوا

 یحاتسب ضیفتاب ردمودخ روکشلادبع ( اعا ىلع ) ردشلوا توف ةدوعلادعب

 توف هرکص هنسچاقرب رد شما ان ینیدجه-» یجلاتسب هد ٩۹7 یّدلوا یاب

 نيطنطقلادبع ن نب دلا صم نطصم . ( یدنفا نيدلاءالع ىلع ) ۰ ردشلوا
 ردشوشیلاچ ند عالم یسودنک بول وا هدہناطلس تمدخ یساباب ردیلغوا یوقک

 اشنا دیعسو هوازرب هدرافوص یدلآ تزاجا ندیدنفا نانس بولک هلوماتسا

 یدلوا توفهد۱۷ ۰یدلوا یضش كنسهركت اشاپ مساق هد هفک هدهرکص بودا

 ۰ یدیالماک لع+ رسم ۰ ثدحم ظعاو

 یرد ردیلهطلغ هرکصو لیونیس لصانع . ( سیر یدیس ىلع )
 ینادخک هناسرت یربندنرصعناخدحم ناطلسغاف یدحویرد رد (نیسخ)



 افق او :  ٩  ۷۹دو 9
i 

YEAS 1 و 
۲ Rh و 1 3 

A 

 یلح لیسح ربمآ ( ٩0۸ یدنآ ىنەچگاب یمهلکسا لقدنف یدلبا تافو هد

 ندنسردم ( یلح دجنا )یلاثهد ۹۵۰ بولوا ییضاقملاه(یلحدجم) یسینا
 یدلوا یوزنم هلتسهبا هنندم بولوا ٩۷۷ یار" یدتا تاقوهدنرخالاسر

  Jههسوز هدنل والامسر 1۷۷ هدندوع ندع تول ؤا ضردم ) یدنفا هللادبع

 نس ردم ((یدنفا هلا ةمعت ) یساخ یدلوا توف قرعلاق ھل سمر ایکرن٩۷۰۰ده

 كنیاج دس ردندننفا -( یبانج قطصم :) قود. كنسحربما یدلیا تافو
 تولوا ندنس زدم( یدنفا ىلع ( ودع ٩۸۵ یودح كلوب یدلوا توف هد

 هللادبع رد ( یلجدم بیقن ) یودخكندنفادجا رد( یدنفادم )ندیلاوم ٠
 نو ردشاواتوفد ۹۸۰ بولوایضاق ( ىلج دم شاو ) .یودخكنب دنفا

 رد (یدنفادجمن ) یعودنع كنا بولا ( یدنفالع بیقن )یمودخرکید 1

 -س« رد عاش« لاعیدل وا توف هد 8۵۰ ۰( یسیلع عضاو ۰ یدنفا لع)

 كن (یلخت قشاع)ردرهامیعاشی دلو توف هد ۸ (هداز عاطت ۰ یل. ىلع
 یرادرتفدمعو قارعتوشت ندهبلام ۰ ( شاقن «یدنفا لع )۰ ردیردب

 تولوا ثعابهنلاح زا گان یلحردنکسا هد ۹۶۰ یدلوا ٩۵۰ توف تیرقهنلاس

 هدنرفس بدن و پولوایمادضکیسهناسرتلوپیلک :..( اد لع ) =۰ یدلوا
 نکردک هلتزافس تم دخت ی ناد (.هداز ناتسو )نالوا ادن هنر یدلوا دیهش

 ندنفرط راولکیدنو ٩٤ یلچ لع ) =۰ ردشلدیا دیهش هد (  ردیلهیت
 یرلاصم رد یاشیدلواتوف هد ۰ یدلواحدن هرابنصاق وهن رلکب لات یللاححم

 هدنتمهدخ سادنا نویمن ىلع تنس (قنورزاک ۰ یدفالع ( بسه ردروهشم

 ندنتفوكنو یدمعالویق هسیک ندنسافلخ بودا بضغاک ۱ نوه نا یدبا
 داشرا ناولع خش یدلیا .تعصن بوز بوتکمهنناوخا هفرعنبا جش ءرکص
 یدلیا تافو هد هروتم ٌةندم هد ۹0۲ بودا مح دعب یدلک همور بويا

 :رودبدج بحاص ۰
 ) هدهبقف ضوع ندنرلیوک قبور ردیلغوا حوصت" ۰.( یدنفا ریپ ىلع

 د زناپیدنایمیر دامدخ یدنفا ریما نالوا نوفدم هداروا بولوا نیشن هراغم

 نایبص عمو بطخوماما هنعماجكي ناخروطهدهرقلعمیدلواد رم هب ولخ یور
 یعاشءهاک !هب هبنطاپو ه رهاظ مولع یدل دنا نفد دن هج اس بتکم هلتوف هد ۹ 0۲ ید لوا

۳۲ 



  یطخ عون و هد نمر هش بول وا ندنرادج و«وندنراروهشم هل كنیراداتسا قیلعتسن
 ۰ یداهدنشای تردشقلایدلیا تاف و هد ٩۳۰ ردشلوا یداتسا كرلنازاب

 نکیآ هدهبساما ینا ناخ دنزباب ناطلس ردیلموروج ( یدنفا ىلع )
 " یداوایسردمهسردمقابولوا یسیضاق هرقنآ . هدننوباه سواج بولوا یاما
 هد۸۹۷ یدلکه لوماتسا قرلوا قفو هديه اصم بودک هات رافس هرصم نداروب
 یرملوا یا ءد4۲۷یدادیادعاقتو لزع هد ٩۰۷ یداوا یرکسیناق یلوطانا
 .٠ E ید ریخ بح ناسالاقیلط یدلیا لاحت را

 ٠ كب ىلع ) س٠ ردیردارب ناخدج ندراولردقلاوذ اب لع )
 بود اهل هیهئستنطاس ءدش وه راوسهشیردب ردندراولردقلوذ( هدازراوسهش
  شلواتوف هدنتیعماشاپداهرفیدناوبهدنتمدخ كنب رات رضح لوا ناخ ملس ناطلس
 هدد ىلع )۰ ردرلشملوا هدهرص و یخ د یدالواو ك ( قازرلادبع )ی ردارو

  هبفوصغیاشم ( یدنفا ىلع ) ردربخ بحاصر شعاب دجسم رب هدراصح (قاروط
 لع ( ردروهشمددد ) ینولخ یمور ن دلاءالع)ردشم اش یدناخردح دند
 توف هد ۹۲۹ی دلوایوزام هدعب بولوا ید كز هفلخت 0( هر . یدنفا
 ۰ یداوا

۳ 9 
 هدننک حس ندع هد ۵ كى ینطصم وامور ) یدبس ۰ ك ىلع )

 درطندنع ین وب بولک كب ردنکسا روهسم درک هام چافرب یدعلیا لکویو

 تورت یازغ دربناح ( كبیع یدس) رکید ردشلوا توف هدعب یدلیا
 هلکمرونک هناشاب داهرف هللاذخا هدننواقش هدماش كنیدنفا تولوا یسهدرک

. ) 
 كب ىلع ) یدلوا توف هدعب یدشلوا ناسحا یاس ةتسودنک هد

٩ 

 رار هللا ( كباب ) یب هکت یدشلوا یب هینولوا پولوا ندارما هدوب
 رایدلوا دنهش هدنشف سودر .

 یفش یسهکت راز بولواهدازاهردیسهفلخ حوصن  (ریمادیس لع )
 "ET . یدلوا توف هد ٩۳۸ قرهلوا

 .تكنیدنفا نیسح ندنلسن یامرک نیدلالالجدیس ( ربما ۰ یدنفا ىلع )
 نیدلاماتو یدلیاتدارا ندحوصن مش هدنلحیداوادعاقتم ۰ سردم ردیلعوا
 یدنلوا نفدهدنسه وازدی ز هددسور هدننافو هد ۸ یدلوا هاست
 ,یسیمر ندنمود عشب یدبا موادم هتعاجو هناولص « دم هدارقف * مرک



 ی یرات رھ یا میلس ناطاس یوربه ردد اپ لر رب ' ردرحاب ٤ یلح :

۹ 
E 3ا ۰نو ن دیس  Caںی نا ۱  Aردد دل سہ سابد مو  

 نکا زطا یتر ندو ۲. .یدت ک ماش هشورکص بواک هدسورب ندماش

 تافو هد ٩۷۱ ردهتسوم ههنع یت ر نسح ترصعح یس یدا رلسب ي

 ۰ یدلیا ۱

 بواوا ندنادخ صاوخ ی دیزیاب ناطاس ( مداخ اقا لع)
 هد AY ىدلو ها یی اکب لی | مور اقا عمو زك ۰ e او هہنوق هدنسولج 3

 صد ۷ یدلوا نت رزو هدعب یدتنا مث ییهروم هد ۹ تو و 1

 یدا وا ره 1 0 هد ۲ یدنل وا لع هد ۹۰٩ بواوا مظعا رد ص 1

Aمیش : ریبدتو یار تحاصیدلوا دوش هیلعل ادعب هد رح یوق ناطیشعد  

 لئام ر رج اف ليڪ نسح ید ی دالضفوا لع قرەلوا یهو

 ۰ یدلپاان یتعماج یرولس هلن راعماح هرهقو اشا ىلع بواوا

 بولوا ندا حا(كب یلع) ۰ یدتالاحت راهدنژاوای رات رضح لوا ناخ ملس ناطاس

 كلام هم بولا ندنلغوا ةلو دلا ءالع یشع هرکص یدشلوا یب هب رمصق

 2:۰ ردعلرا توقا رش یتارود اا یا
 هرت-اسهدیناخ دم ناطاس متفاوارصع (لغواوقلام ۰ كب ىلع )

 بولوا رویع .دهاج یدلوایدلاو هبفوص هد ب بو اقهریفونینسبول وایسیلاو
 ( كروطیع ) یدیا عیجمثو نسم یدلوا دیهش هدنرح ناردلح هذ ۰

 تیعم ب واوا یسهدش رب قداصكي كنم راترضح لوا ملسناطاس رد نرتهکر دار كنو

 یردارهد ۰ را بلاو هرتسلسءهدن اه سواح هلغمالوا كم ندن را هناهاش

 ۰ ردشلوا دیهش 0 هلا

 لاصفناهدعب بولوایئابرادهنزخ شیفلابندنواهنوردنا (اغا لغ)
 ۰ یدلوا دیش هد رح یھ دل رصف یدشلا

 طخ نانلوا عارتخا هدننامز ازریم رقنسیاب هد ۸۲۵ ( یدهشم«لع )

 هحاوح لع ۱ یدلوا تو SEC ۳۳ تا اف و کک زیش 0

۱ 
19 

۳ 



۱ ۳ 645 - E 

 و رومآ-بواوی لوس هد ۷ی فاع هسورت هد 5 بولوا نداما

 ی > یدایا تافو هده سورن کک یدلر و یا هد وق یبدلوا 7

 افندی(  ییلعت يسا غا مع و ندنساپرقا كندا سهثقا ردندهعا

 یسغابحارح كناخ دم ناطلس اف ( یدنفا لع ) = «یدلیاان ینیدیهس#

 ردراو ید هدرلیحرومد بولوا ۰ 9
 شاقن لع) (  شفت هلکمرونک هناربانکیاكحوک نو كاروي

 یدارهام هدنتمنصردویعرتكنهشةجورس یدتا تدوع همور بونءرکوا

 و د( یدنف ناعع)رادرتفدلع وا

 دج ناطاس او هدنسان هکردع دق طاطخرب ) قوص ی ىلع ) ۳

 ( نسح نلعجاسا ) یدلبا لاح را هدرصعو ردشمزای ینیرلپ زاب كنعماح

 لع ) ردکنو یدص-» (هداز تکرب ) یدلوا رادزد هده نیح كنهطاف

 . ییهگیاو هدرابفوصیسیجنرب بولوا رلردارب کیا ( شواچ مساق ) ( شواچ
  نایدلدنا نفد دج یدنریاچاغاهدیسیکیاهدنراتافو یدیای دسر رب هدنراچاغا
 کر یدلیاان ده ر بولوا یسشاب نابوح كم اتو ضح عاف ( هقف ىلع )

 د 4 یاد هاطکشب ولوبناسابولوایسیشاب یجککا كناخدح لاو ( اغا

 نفد هدندعسم شید ای هدراباصق هدننافو رددشیخاعن ( ییابرد یلع ) ید

 تبلت ۹٩۸ردیسپ اب كن دهم یلاع هد هلا وط ) ۰ هللادبع نب يلع )یدلدا

 ۱ ۱ . ردشلدنا ن نفد هاروا بودا

 ۰ یداوا توف هد ۸۵۸ بولوا یعرتم ییلعتسن . ( یزیرت+ريم ىلع )

 ةفاک بولوا یدیرم هّلاد عش ردندمحع یالع ( یسوط ۰ ىلع )

 تواک همور هدنرصع یراترصح یا دارم ناطاس یدلوا فاو همولع

 هدنررصع ت دج نالعلسم اف روند ( نوک سردم ۱ هکیدناوا كيلعهه رقرب

 هشدوع هیاربا ۸ کز وک ییاعر نالوا دابلع هدمور یدلیا تدوع هنارا

 * ردات كنوب (هفسالف تفاهت) یدلواتوف هد ۸۸۷ یدا ربا بس
 كج هدازیش (كلع) ٠- ردمودم كناشاروما ( ىلح ىلع )

 لع ) ---۰ یدنا لاحرا هدکنا كن هدازهش یدا ندارما بواوا یساد
 یدلبا تافو هد ٩۰ بتولوا" ندنسارزو 2 ( ییاون . ربماربش

 ینرافو کرو "ینانل هحاتفح اصوصخو یسەلعتافنصمیدنا لضاف « ملام «



SEاف  
eردمودشكب هاش ( كب لع) = ۰ یبلاق هدناناوق دک ا  

 یراترضح لوا د زابناطاس یسکرت یدلوا یبیهانوک افلخ هنردب :
 ۰ یدلیا تافو اعم ردشمروم

 هدنامز یراترضح ناخ دزاب ناطاس مریدلی ( ناطاس تسم ىلع )
 ردشل وا ندهنظبونای هوازهداروا ردشل:ا ترجه دهسورب ندبناربا ٌهطْح

 هههسور هدر ردنلارام بواوا (هددلع ) ) هدر یدلدا نفد هنسهکت هدننافو

 ار و هد هس ور ردن دن امحا كس راتفالتم ) هدد ریشملع ( یدلایهکت تو

 . ۰ ردوفد« هداروا یدسا

 هد ۷۷۰ ردیمودع كناشا نیدلا رخ ( هداژ ییرادناح ۰ اشاپ لع )

 دن هنردا هد ۸۰۶ یدلوا مظعا ردص هدنافو یرد هد ۷۸۸ رکسدعاف

 ۰ توف هداروا هد ۸۱۰ یدلیا تدوع ندنرح روم هلا یلح نام هدازهش

 لئام هشزت و ماشتحا هدهراسو سالو ماعط یدلدا نفد ههنردا ردشلوا

 ۰ یدنا فراع « مع *رداق هفرصتو ریبدب هیفامعم

 هد هم رکمۀکم ترامآ هد ۱ردمودخكنهثبمر ندارابم ( ىلع فیرش )

 ۰ یدلوا فوتمو لصفنم هرکص هنس یار بولوا لاب

 رسا لرد هکنارومت ردود كناشا شات روت  (اشاب لع) "

 لاح را هد ۸۳۰ یدلوا ریزوو یب رلکب هرکصیدلوا ندارحاصالخ ادب بواوا

 نینامع ( یلع) - ۰ردسودنتكکب سونهروا ( كلع )--۰ یدلیا
 هد٩۸۲ یدلوا بحاصههکمهد ۸۲۷ بولوا یحاص عوش ردمود كسماق»

  بحاص هد هکم رارکت تاذو هد ۸:۰ یدلوا بحاص دن هکم تاکر فیرشهش

 هردشملوا توف ءدندمزا بولوا

 دارناطلسردیدرک اش كشرشدسرددسر یدنقر ( یمجع.یع )

 باشا هکب لعاسا یسلاو ینومط-ق یدلیا ترعه هدنرصع یراترضح ینا

 یدلوا لئان هنفرش تاقالم هل راترضح یا دارم ناطلس هدهنردا هرکص یدلیا

 تبا یسهلع تیز هدهثحا مو ناهار هدناخ دم جفلاوبا ناطاس ضع

 ردن وفدمهدنراوح ناطلس ریمایدلبا تافو هد ۸۱۰بودک هبهسورب هدءب یدلوا

 یامدق .( هج كيیع ) -۰ یدژایهشاحهفقاوم حرش ىدا دهاژ تا



 ی روش یو سم

 هد رصع 3 نا لق ویریکنشاچكناخ د ناطاسیلح ( كب ناولع )
 بسدنم هن وڳ نیع RE E ) ياا ناولع س ۰ یدلبا تافو

 د یدا و یوتف هدمعفاش بهدم بول وا یحاص قلح نسح یدلوا

 ندنسهدمالت لرح نا ندبل ذاشقیرط ییفاش" یوج (نب دلاحا )یعوایدلواتوف

 .یحرش یسهدصق كرداقلادبع یجرش ضرافنا یدلوا ثوف هد ۷ ید"

 . یداوآ توف هد ۹۸۳ بولوا یریکب ردیلوبناتسا . ( یلح یمولع )
 ۰ ردیعاش

 هک رر دندنسارعش یطساوایحناف ترضح رص ءرد لسور . (یلحیولع)

 بولوا ميعزرب یلوبناتسا ( كب ىلع یولع ) -۰ردراو (یرکیبتفه)
 هنناسل (هداز یزرد ۰ یلحدجیولع ) ۰ رد ےاشیدل وا توف هد )۱

 یاش ۰ بناک « یدلواتوف هد ۹۳ یدشانا اوزناهلیسح قمالوا یزبهرب

 توف هدشاندارع ناطلس ط-اوا ردلعوا ناکی ( یلح یولع )-۰ یدا

 ۱ ۱ ۰ ردعاش ناود بحاص یدلوا
 (هلذاه) نده رفادالب ییداشلا رابط ا دع نم هللا دبع نم ( نسل وا يلع (

 نادعنکیا كح هدن| تع نعەج یدلک هه ردنکسا نداروا یداپادل و هدنسه رق

 بولواندالوا ریهاشمو نداوقتودهز بایرا ردشابا لاحرا هد ۵٩+ هدنسا ره

 : ردکر ابتاذر یحاصرحلابزحو یربیک ربپ كن همل ذاشهبلع تق رط

 را ردیمود كن (هداتن؛فیرش) همرکم کم ریما ( لع فیرش )

 ۱ ۰ ردشاوا افرش ندندالوا قحا ردشمامفل وب

 هدف سودابولوا میم *ت تاذرندهبنامع یاما ( هرق ۰ كم ىلع)
 رد (اشا شانروم) یودخم ردشمراقبح هللا هدقدنالپاص قوا هنزوک

 یبهیهاتوک هدننافو كنردب ردسودخم تکی نابمرک ( ك ریش ىلع )

 ردد رصاعم تب نم ی نامعیدلیا « الام میس وت بودنارلازعهفار طایدلوا

 .رديرتا كنو (كوالاةربخذ)

 یدلوا کب هبنوق هنر یرد ردمودع كکب نیدلاءالع (كب ىلع )
 ناس یدتاتبوقت یتراما هللا جور ینسهع رک هنراترضح لوا دارم ناطاس

 تواتش كلاس رارکت هد ۷۹۲ یدنلوآ وفع ییرج بودکهنواقش "یداو
 بولوا كن «د۸۰5 ( ك دم ) یلغوا یدروک ینقلیامیازح هد ۷۹۲بوا وا



 2 غ
ودح رد یاش یدلوا تو# با

 یضاق ره ) یدنفا یربصد كس ) ی

۰ 
 ردراو ی ی رعش ناود ردشلدا نفد هب وبا بودا تاقو هد ۰00 بواوا

a 

 ردشلوا توف هد ۱۰۲۱ ردندهیناربا یارمش ( ی وزق ياا

 دادع  سرد-م دلم ردم ( دج وا ۰ یدننا دچ جالا یم 3

 -س «یدلیا لاک را هدهنردا هدربنوا كنلاو مش ۸ الو رسم یدلوا یسالنم

 ۱۱۳۶ بولواسردم ۰ دوسم ردیلاشاب ینطصم هحوق ( یدناا دج یلع)

(یرادکسا) یدلوا توف هدن رقص 1
 ۰ رد عاشر ربهش هر د 

 رصم هدیبیثنفنیمرح ؛ سردمردشنوزرط ( یدنفا دچا ا

 یسضاق لوماتسا هد ۱۱٤۸١ یدلوا یمالنهنیدم هدنمرم ۱۱۳5 و یسالنم

 لوماتسا "یضاف اما هلس هاب یلوطابا هد ۰ یدلدا لزع هد ۱٤۹٩ بولوا

 اوداروا هدنسهعا یزد ۷۱ ردشلدالاسرا هبمدنرالهلبا لعهد ۱۱۵۱ یدل وا

 ردشلوا لئ یخدهنفرش یاررقمنوباهروضح هلددسح لضفو لع یداواتوف "

 ۰ لرددرودص رایدنفا یلع یدامادو ینکی

 ردیسینات مودع كنندنفا باهولادیع ( هداز یه یدنفا دم لا

 ەدنسەدعقلاىذ ۳و یسالنمرانفر شک هدنرفص ۲ ۰۱ سردم ی دلی ادل وت هد ۳۹ ١

 ۲۷۲و یسیضاقلراتسا هدنلاوش ۲۹۸و یسهاب لوباتسا هدنناضمر ٤و هکم

 ۷هویهاپ لیا مور هدنرخالاسر ٤۷و یرکسعیضاق یلوطانا هدنسهدعقلایذ

 هدنبح ر ۲۷۷ ی ستفم تا ظنت دنر فص ۷5 و یسدتفم الاو ساع هدنل والایذاج

 انا هدنمرحم ۸۶ فاربهالابیقن هدنسهحطیذهنسوا ی رکسیضاف لیا مور

 ۱۲۸۹ یدتنا لاصفنا ندنسل تایظتءد ۱۲۷۸ یدلوا لا مور ردص

 كنيرخالامیر ۱۲۹۱ هدوزقوط یدشا تافو هدنزکسنوا تشرخالایذاج

 مولع كراشم ردش بدان نفددنناپ (ماخ بنی ز) ی-هدلاو ند اتافو هدنسپد نوا

 ندنرلهع رکی دنا فح «هماقلاطسوو , یھ شوش «حرک «قولخ «سشنمهط

 هداژ یدب رک تافو هدهمرکم کم هد ۱۳۰۶ ) ماخ هيم ) یوم

 هلا ( یدنفا دم تباث ) ولداپ هکم ندنرامودخ یدنا یرح كناشا ینطصم

 دخلا لاحنرا (یدنفایروندجم) بولواتایحرب (یدنفا باهولادبع)سردم

 ردشلوا توف هدهیساما هکردیمودم كناشا قشاع (  یلح ناولع )

 ۰ ردراو ی (كوام راوطا) مولعنم



 ۳ کی
 س

 ll یدابیجن ت تا رند e سا ۳ ۳9 ءد ۵ ا

 98 ا ۰ ردشابا لاحرآ هد ۱۱۷ ءاخ
 . نارهربمو یشاب یجویق ردیمودكناشاب دچادیس . ( اغا نیدلاءالع )

 ۲۱۷ یدلوایجوز ناطلس هللا ةبهو یسیلاو نامرق هلترازو هد ۱۲۱۹ بواوا
 یسلا و ی وطاتآهدنل والایذاج ۲۱۸و مورضراهدلاوشو ساویس هدناوالایذاج

 یسلاو یوطاا را ہد رح الاعب ر ۲۲۲ و قنرصتمب>اصراصحهرق هدعبو

 هدم 8 ۲۲۸ بودا تماقا هد رادکسا هد۲۲< یداوا رومآء دهبفوصقروا
 7 ۰ یدلوا توف

 کوکر قردل ۱ ی وقف ردیلساوس ( اغا نیدلاءالع )
  هدشاوش ۲۲۷ و یظفاحم هرتسلس هرکصو یرخوا هدنلاوش ۲۲2 و یظفاح
 ۱ rr او همالم هد ۲۲۹ قرص ةدكم
 روم م هتماقا هدساوس هدنلوالایذاج بولوا یسیلاو یلوطاا هدن رخالاعمر

 درصق ۰ هرکسو هدکی ب هد ۲۲۷ و یسلاو راد هل دوع هد ۰ یدل وا

 دساویس هد ۲۳۸ بولوا یسلاو مورضرا هتسوا و قرصتم قوا زوو
 . یردار یدلوا توف هداروابولوا لپ وج هد هیطام یماقا هد ۲ یدلردنوک

 ۱ ۱ ۰ ردشابیح وق )ا ناما )

 . یشابیجوپق 2 یجثبام ضیفتلاب هدنو اه نوردنا )غا نیدلا ءالاع (

 . ردشلنا لاحترا هدہناخ دیحادبع ناطلس لئاوا بواوا
 ۰ ردمودخ كناشاب دوج یدمارد (  اشا ندلاءالع )

 هدهبئس تنطلسةیاس ردیمودع كنایلسهج ولردقلود (تاودلاءالع )

 یرلنا بوشاشوا-لکب زاوسهشو قادبیرلردارب قجنا یدلوا یسیل و شعر
 ۰ یدلوا توف هد ٩۲۱ یدتانکع هداروا بودا انفاومفر

 يافت یدلواتوفهد۰ 4 ردندب عیالع (ینرقاب :اصنیدلاع )

 ۰ ردشلیا هجر 9

 ناطلتس بولوا کب هیهانوک ردیمودخ كب ریش ىلع ( كب هاشلع )
 ید رصاعم هل رات رض ح ناخروا

 ینادلوایاق هد۱۰۰۸ بواوا یغاف ردیله ردا ( یيلح دجا زر (



Ee 3ا بو  Eندلاماوق ) یردارب رد ) اا (  

 نیدلاماوفیردارب یدلیااشنا ریههرب (نوتاخ یس ( یس و + مس

 هد ۱۰۱۰ بودا نطوت هدرصم ( یدنفاقابلادبع ) یودمندلالاج هداز 3

 یدروتک هشعر بولوافیک بولفمهدهسیالضاف ۰للع ,یضس تیاغ یداواتوف _

 ۱ . یدتا هجرت یب (یزبرقم طخ) و
 سس. رد یودخكنیدنفا ميحرادبع  (هدازدژوم ۰ ىلع نلاءالع) |
 هدرسگلاب ردیضش كناخ ی ناطلس بولوا یدنشقن (  ندلاءالع )
 یجشاب رد شابا تافو هداروا هدنتع زع ههسورب بودا جارخاوص هلیساصع

 ۱ ۰ ردنوفدم هدنسهیکت 1

 . یسردم نف رد یودخ تكنیدنفا لاص (  یهنفا لع نسااءالع) ۱
 یدلدا ع نفد هنععاح ناطاس ریما یدتا تافو o34 °0 تولوا یسضاق هسورب ۰

 ۰ یدتاهچرت یادمان نواه)ردیبحاص ءدیجقالخا یدا طیحینونفومولععیج ۲

 توف هد ۸ ںولوا سردم ردیلسدنا ) یدنفا ىلع نىدا .الع 238 3

 ۰ یدلیالاقتنا هد ۹٩بواواسردم ( وانم ۰یعندلاءالع) - .یدلوا ۱

 ی لا وبا )هلغل وا یسهدازهریشمه یدنفاثیللاوآ (وانم ۰ ۰ یدنفا یع نیدلءالع) - ۱

 هد٩1٩ بولوآیسضاقدادش هد ٤٩٩و یسردم هبفوصانا یدندیخد (یسیلع ۱

  نیدلاءالع ( - ۰ یدا مقتسه * فيقع * یدلوا توف هد۹۷۶و لع 1

 تندصسم ینورف هناکنح یدلواتوف هد ۱۰۰۰ بولوا ندناضق ( یدنفا

 یربنهبولوایسرابده-هدحالا ( يلغ وایلح ۰ ندلاءالع ) ۰ ردیاب

 هد ۱۰۱۳۲ سردم ردنل همالع ( یدنفاندلاءالع 0 ۰ یدلیا عضو افاد

 یروطو لهاح یدلوا توف و هد ۱۰۱۵ یدلوا یسالنم ماش سلبارط

 ندنبلصیدنفا نم دلا جت نح ) یدنفا نیدلاءالع ) -۰یدامدآرب برع

 هد ٣٣۱۰ی دلوا یهشیسهکت اشا ینطصمهحوق هدا۰۵۱یدلیادلو هد ۱١

 داع ؛رسقم ۰ ثدح ؛ ظعاو یداوا توف هدنبحر ۱۰۹۱ یدننا تع نع هج

  هداز نیدلازطف دس یودح كلو رددنفا نیدلارون یناخو یودح یدا

 توف هد۱۱۷۰ینوک ی رق كنتعشم ( یدنفا ندلاءالع ) لغوا كد دس

 یعشیسهیکتیح وصن هدهسورب ردبنواخ ( یدنفا ندلءالء ( س ردشلوا

 ی وصن ) یدنفان دلا ءالع ( بس و ردندهنظم یداواتوف هد ۷ یدل وا



 ۱ تجویز تک

 ۱ یسهیفاکرش یدننالیوحت هدیه-*ییاسیاک رب بولوا یدرم هفیلخ یجاح یدا
 ۱ ۰ ردراو یعرش یبیمخت هدیاسحو

 سرد ندیسوطلع یدبا بوسنمهرلهدازیرانف ) یراتف نیدل اءالع (

 هرکص یدلوا یرکهیضاقلوطانا هدعب یسیضاقهسورب؛یسردم نعج یدروک
 همولع حاتفم یساشنا هج رع ردلضاف یدلیا تافو هد ٩۰۵ بولوا دعاقتم

 ۱ ۰ ردراو یسهبشاح

  توفهد ٩۰۷ بولوا سردمردلنومطسقش ( یدنفا ىلع نیدلاءالع )

 ردا -( مت نیدلالع) بس« یدردنا سی رد هنسهبلط ی هعبس تار قید وا

 نا نص ردشعازق یمانوب هلدقارهدنلا هلاخرب هللااتفا الماک یتسابرقا نوعاط
 یداشی درع قرهلوا هدندق تشیعم بواوا نکاس هدهرجرب هدنسدسردم

 تویکود یشدهدلاح ییدکیناسقط ینسیدیا بناک «ماعیدلواتوف ۸

 ۰ یداروقوایوزای هجمبا

 هسورو یسردم نو ناطلس « سردم ( یناکی» یعندلاءالع )

 نیدلانانس)یمودخیدبارهددیحو یدلواتوف هد ۰۹٩هداروابولوا یسبتفم
 ۱ رد ( یدنفا فسوب

 نیدجا ندندالوایارسقانیدلالاج ( یییبئز ۰ یلاج ىلع نیدلاءالع )

 . هدعبو سردم ردماسح نیدلامصم یزد نباقو یسجاوخ ردلغوا دج
 هڪ یدلوا یسردمنح نداروو هبساما هدعب یدلوا درع هافو نیا كرتلاپ

 یسهسردمناخد:زبابناطلس| ردشل وا مالسالامش هد۹۰۸ هدانا ییدسا تع نع

 یدلدنا غالباهز و کیا هلم هجا یللاهتعشةفظ و و یداداهوالع کلسردم هدنماتخ
 دارسیناسحا 2و العهتصشم ندرب کل رکسعیضاق کیا یراترضحل وا ناخ میلسناطاس

 هدکر زیدلیالاحرا هدنسهح|یذ ٩۳۱ ر دشا ماحرتسا ین وفع هدهسراشهروم

 یسهاع اضمب یدیاعضا وتم ۰ مژالمهتعاج یدشع اببتکم رب هداروا هکردن وفدم

 یدبا ردا كرح ینب!بوزای یناکشم یتفتسمبودقراص لیباز ندنسهرپ

 ییقلتبیس یلاحویدبا رربدنا بوزای لاحرد ینباوح بوکح ییبنز یدنفا
 ماقم ردراو ییاتکرب راد هیناندزاب ناطلس قالخاو یهقف تاراتم یدلوا

 ( نیدلالاج ) یودیدلریدنامدقت دارزوو هرارکسعیضاق هدننامز تحشم

 ردشلوا تو هد ۸ بولوا یسضاق دشر و هروصام هدر صم * سردم



 . یسراذ خرات ۰ بورکلا مفدف بولقلا ةرسم «لئاسلافثکو لالابو ۰
 1 1 اقلعت و یثاوح« حورش

 _ ند عیالع ردیلغوادجم (  بیطنانا ۰ نسج اونا ىلع نیدلاءاللع )

 ۰ یدزای لیذ(بلخ ےرات) یداتابحرب هدرناخ مشلاوارصع بولوآ

 هدازناطاس هکر دمو دم كی ھارا یریما نامارق ( كب ندلاءالع ) ۱

 ۰ یدیا

 يود رع دج دیسخویشلایش ( بیع التم ۰یع لع ندلاءالع )

 هکردشم | تافو هدیلح هدنح راب ۸۰۰ یع دج هلاراشم ردیمودخ كد دیس

 ۱ نیدلاردص ننیدلا سش دجا نعیم ادع ب رکپ وب ادیسن یا

 | یدانصو یر هل روص وب هکرد هتسوس هب یعافرلا داعصلا ن دلا نعدجا درس

 ٠ بوبوقوا ندب رقسماما بودند وتهدنسهب رقنومراس هدیاح بیعالتم ر دیدنی ا

 ندیلحر ار ہا عش ں ول وا یدرو رهسندینولخ نىدلاءاللعو یعاف ر ندد دیس ی رد

 . بولیروس ناسحا هسردم رد شما باس اه ینطصمهدازهش و شه اسینفمب وقح

  ناسحا هلباهمیضهرکصهدهسیدنلوا عطق یمهفظو قلارارب یدلروتک هداعسرد

  نپدداهبونا یدلیا لاح راهدنلاوش ۹۰۱ یدل وامالسالا جش هد ۸٩۳ یدلروس

 زوقم ناسقط یدارالقزاع تعكر زوهدنسهناخ نوکره رد وفدمهدنکشوک

 . یدلس هدا فاح ینشب نوا یدلیاعضو مسا هګددع ینسحماسا هنمودع

 ۱ ندنرلمودم ۍدا هناکی لضاف رب هدنرزا جولت ردراو یماح هده سورت

 بحاصیدلوا توف هدکیب ( یدنفا یرباصیطصم ) یسدازهع رک ك قایلادیع

 . ی-هدازع یدلیا ضش ) یدنفا نجرلادبع ) ندنرامودغ ردعاش ناوبد

 ۰ رد ) یدنفا دوج ( نالاماط هد یردار تولوا

 وديمودخ كنرانف نیدلاسمش ( هداز یرانف ۰ ىلع نيدلاءالع )

 ناطاس عاف یدلوا سردم هدرایدوا یدتیک هاراو تاره نوجا بصح ۱

 ناسحایسهسردمرتسانم هدهسور بودآتدوع هدنرصع یراترضح ناخ دج

 یدلوا اگیفتصاق هل.عکیساض:لو هناهرکص یءدضاق هسورب هدمب یدل روس

ENNءارالصا تودوفوا سرد نوک سب هدهتفهیداوا دعامه راس  

 تابضایریدل وا توفیرزوا یدنکیآبولل هتسخ قو هلوا رب هد ٩۰۳ یدمتا

 هدنر زا یغوج كندسراف تاہا یدا رهام هدتعالب مالک < عورف + لوصا



 EO اس

 دهد رال ردیدنقرس الصا(ىلع نیدلاءالع )--۰ یدیات اح .دیدح ید تافو

 7 .لضاف«ماعبواوا لصاو ه یللازو یس ردشلنا تافو هد ۸۶۰ و شمت ادلوت

 | ناخداےم ناطاس رخاواردلداقوت, ( یلانموق ىلع نیدلاءالع ) س۰ یسا
 ۰ یدبا لضاف ۰ ,اعیدلوا توف هدست
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 سرد ندینازاتف و فیرش دیس ردیراصح چوق . ( یل نیدلاءالع )
 (زومرلا فشک )یدلواتوفهدمناناخ دار ناطلس رخاوا بولک هموریدروک

 و یدرورهس ته رط ) ندلاءالع ۳ رد راغىلات كن و (قیاقدلارن۶ )

 ۲ تقرطرشت هدییلح ردضشرب ندنسافلخ یناورش يحدس ندنلاجر یتولخ
 لخا ده هبا كلام ءدعب ید ر ورم تموکسینامزوا هنحاررخ |نداروا هددسیدتا
 ۰ یدبا تاذزم لماک لاحلها یداوا توف هد ۸٩5 هدارو بولوا

 ندنسالک بع ( صاحرنا )ردراصنالارکییا ( یسدقنیدلاءالع )

 ۱ ۰ یدبا طاطخ « عاش «لضاف « لماک . پلا بهذلا ننح بول وا

 ندلادع ندندالوا یزار نیدلارعف (  كفنصم ۰ ىلع ندلاءالع )

 ۱ ,لیصح تناره یدلیادلوت هد۸۰۳ هدنسه رق دورهاش هدناره ردمودع دج

 ا یدلوا توفهد ۸۷۰ یدلوا نداذع ریهاشم بولک همور هلا

 (داقو,همیرشلا ردص«فاشک«مولت «حاتفم «لوطم؛بابل «حابصم .داشرا) یدا

 یریسفت یسرافییدلیا مدقت هناخ دج ناطاس مفلاوبا یدزاب راحرشههراسو

 «ناعالاقئادح قادحالاراونا) هقشب ندن-یدوم دف ییدرو هاشا دوم و

 ۱ ۳ ۰ ردراوی (نیطالسلادفحم

 ردیمودخدلدخ یسیثاپ یبعشوتكنازریم كبغلا ( یشوق ۰ لعندلاءالع )

 " یقاضایریدوفوا سرد ندهداز یضاق هلکب غلارد هدنامرک و دنقرمس یلیصحت

 . هلئرافس نداروآبودنابرقنهنسح نوزوایدتا لاک ا ینجشز كيغلا بونءرکوا

 نامرفینسلاق هدموریرلترضح نادردقنارمکحیدلک هه ین" ناخ دم نالعاس

 هدقا وق ره هدنهج ون همورنوجمآ دعو یاشایدلیادعو کمک هت رافسلادعب هلفمروس
 ىسەع رك نەدازەجاوخ و یدلیا رو دصف رش هبنسءدا راهنفرص هعنا كابن 4 فرصملوب

 كن هدازهحاوح ینیرتخدبولآ هد یعودع ندا سه هداز یضافو یدضح

 زفلوا هثحابمهللا مس وک یرونوا ندهدازهجاوحاکوب یسوطلعاریز یدروهناعوا

 رها وان: ین رها و زلادوقنع ده ندتتیهده د ندناسح یدل با لاحت را هد ۸۷۹ ردشعد



eoدو  

 هد ۱۲۵٩ یدایاماودهناقهچرتی زد ك ولوا یی ا كنيدنقا

 ۰ ردرهام عاش یدلوا توف

 هرکصو ی وتکمردراویتیوضهرهدازلیریوک ( یدنفالیعایسا فرفع )

 فنصللوا هدنلاوش ۲۹۸ یدلوا یرادهسک یعلکب بورک هر یدمآ

 یدلوا ییکلکب اا۳ هدتناضذرو یدمآ ہدنمرغ ۲۷۰ ینلوا نکن هلوا
 هدنرفص ۷۷ و شک هلیا مور هلیتمم اعاد لسی رق دنس اید ۷۹ و
 هنسوا هلالزع هدنلوالایذاج ۷۸ و شلوا یراشتسم ترادص الاب بتراب

 ۸۱ بولوا لوزعم ءدنلوالایذاج ۷۹ ردشلوا یعکلکب الا هدنسهحمایذ
 هد۸9 بودا تعز ارومآمهنن رزپ هد ۸ یدلوا اضعا د الاوسلح دک

 توف هدنسکیایم رگب انس هدعنلا ید ۱۷۸۸ یدلوا یر وقح هلدع ماکحا

 یدا فیفع « مدقم ۰ قواخ یدلدا نفد هنرق اشا دج یلیر وک یداوا

 ۰ ردکبض دجا یریفس شرکپ یمودخم
 یجناشن هلا كاهحاوخ نکیآ رادرس اشا نع نکی (یدنا دم لقع )

 یدنا لع یلقع ) -- ۰ یدلوا توف هدنرخالا یذاج ۱۲۰۰ یدلوا

 هددسور هد ۱۰۸۵ یدلوا ینولخ لیصحلاپ ردنلهسورت ( هداز لبط .

 یدلوا یعش یسواز اشابدجا یرانف هد ۱۱۳ یدلوا یضش یسهکت یلران

 ۰ یدایعاش*فیرظ«سانش نح” یدلواتوف هدن-,دنوا كننامش ۸

 ۰ ردنوفدم هدنامارق كحوک هکر ديرب ندراریماید (  لبقع)

 هن رد بولوایودخ كکب یشخ یریمانامارق ( كب ىلع نیدلاءالع )
 یلدوغروط یداماد رذشایاتافو هداواناخ دارع ناطاسرصءیداوا كب ًافلخ

 ۰ ىدا لاسخدب مغز ( كل نسب ) لعوا
 تروص یی هبالع تقی رط بول وا ندناکحاوخ ی راضلاد نی( د نب دلاءالع )

 بوقعي ( یسهفیلخ كنو رد شم لا لاحت را هدنسید یم رکی كنبحر ۸۷۰۲ یدرب دلو

 یدنشش گر ولو هتس وب رارحا هللادعهحا وخ )ىق رطندنابول وا(یخ رح

 ۰ ردنا لاصتا هدو هلا تق رط

 یدلوا توف هد ۸۲۹بولوا یضاقهقشمد ( ییوزق ۰ لعندلاءالع )

 فر رشدمس ردیلغوا یننح نی دلا صم ( ىلع ندلاءالع ) -۰ ردقنصمءلضاف

 هد ۸۰ یدلآ ترهش بوسا تحایس هرصمو مور یدوقوا ندننازاتفتو



 ۰ ردب وفدم هدنونآ یدلوآ
 0 طیب ۱ ۱

 رو  رداز مرکلادبع ۰. یدنفا ینطصنتفع ) --۰ ردرهام یعاش یدارا توف هدعب بولوا یمالنم سدت هد ۱۱۷۲ و یسدضاق ەد رصق بول وا
 ردنآهسورب 1 یدنفا E تع ( و ردیعاشویبودحم كن دنفا دج

 دنفا تح ىلع

 ءدازاشا نافع یرهشکی ( یدنفا دم تفع ) = ەردناود بحاص یعاش

 یدلوا توف هد ۱۲۰۸ قردلرا هحاوخ بولوا ید كغ

 یسها لومناتسا هدمب یسدناب هکم هد ۲ یدلوا یا صخ م هدنسهلاکم ۱۲:۱ یدلوا 9 رهشیکی هد ۲۳۷ سردم ردس و دخم كکب تّرع
 .ردشلوا توف هد ۱۲۰۳ بواوا

 .یدلوا تو-و هد ۲۱ ( هداز یاب ۰ یدنفا ىنطصم فبفع (
 بولوا سردم ( ءداز یرهم ۰ یدنفا هللا ضبف ففع ) ۰ رد عاش
 : ٠ /  ردرعاش یدلوا توف هدنشب یمرکی كناوالامم ر ۳

 ندناک>اوح و اک بوش نداق ) یدنفا مه ربا فیفع (
 یس | یذ هنسواو ینیمارتفدهدنلاوش ۳ و یسیح هبساحت یلوط ان |هد ۲۲۱ یناک رایج وله مرکص ا تدوع هد ۲۱۲ بولوا یریفس+یو هد ۰٩ یدلوا
 ,دنشب نوا كنرخالامیر ۱۲۲۶ یداوا اک نواه باکر ہد
 ( یدنفا یی رش ینطصم )یبودنع ردنوفدم هدنب رق یدنفاریما هد ویایدلیا لاح را
 . یدلوا توف هدنسهع | ید ۱۳۳۷

 هللا دع نیر اجبول وا ندنسافلخ یدنشش (هحاوخ . یدنفالاصفیفع (
 هدنچ وا كنلاوش ۱۲۲۷ یدتبا فاکتعا واوژنا هدنراوح یراپ هنعیضر یراصنا
 ففع ) ۰ یدا لضاف < لاع ردنوفدم هد دودوای هدنویا یدلیا لاح را
 كناغا ینامصم یشاب یک رک ندیا تافو هدنسسسایذ ۱۱۷ ((  یدنفا دجا
 د ۲۳۶ یدمآ هد ۲۳۳ لکو یدما هد ۲۲۲ بوش ندیلاعباب ردیمودم
 نوباعنآ وب د یبودخو هد ) یدنفا نبما دج ( یردارب یدلدنانفد هوا دنناب یرد یدلواتوفینوک جندب یمرکی كنناضهر ۰۹ یدالوا ییکلکب
 هداروا رایدلوا توف هدنفصن یلوالایذاج ۳ ( كنا ینطصم ۱ نیش
 نیداعلا نیزندرودص ردیلوهناتسا ) یدنفا لاص ففع ) راردن وفدم



A> REی مش عام  Oیه ایفا  

E ۱ردنوفدم تو ۱۳۰ ۱  

 ۰ ید نه ۱

 یدلوا یاقو سردم بوک همور رد زاربش ( یدنفا دج یرطع) ۱

 یناسانشرعش ردروهشم طاطخ یداوا توف نکیا یسیضاق هنکرا هد ۱۰۳۲

 ۰ یدبا برش شیورد د« تولوا اد ندنرعش

 بولوا رهامهدراودا!ءردیلوبنتسا ) هدازیرو و ٠ :یلج نطصم یرظع) ۰

 فاطاارهظءیدلوا مدل همبار ناخد ناطاسیدماراو ناسا تاق ه یوم

 بولوا توف هد۱۱۲۳ یدلدبا غارح هلاینلاد نکاح رب بولوایهاشداخ

فد هنسوشراف یهاکرد شات ینطصم هدنع راخ یسورق دن ردا
 یراع رده-ٌشلدا ن

 ۰ ردعاشو

 لوس « رک رايد « هیئوق. سرد»ردیلسغا (يدخا فال ۶ ۱

 ؛نورفا"شرپ يبسیدلنوقهافشرادبولواغامدلالتعهد ۱۰۱6 یداوایسااتم

 و دو بواو | اعلا وت هرکصیدا یسالتا هنافکمرناسونوتوت

 درعو دردو یراعشا یدا یلقارم هیابیگ و تب شوخ یداوا توف

 ى ةلعتەنشماوھ

 یدنا یدنبشقنو فراع ردم ودخ كندنه ندلاا ( هللا ةبطع (

 توقد 0
 هد ۱۲۳۲ بول وا ندنسا ضا لاسر ردنلد ردنکسا نادوبتهیطع )

 . هداشاب مساق یدلبا لاشرا .د ۱۴۸ ) ناویفدجا دیس 0 لغوا یدلوا توف

 : ۰ ردنوفد» ۱

Eهرکصندننافو یردب ردم و دن ت(یگوا)تیرض هتل تر  

 هد ۷۲۱ یدلوا كرتشم هلا هثمر فیرش هد ۷۲۰ یدلوا هکم ریما هد ۹

 ۰ یدلوا توف هد هب داب

 هد.۱۰۶۰ یدلوا یا ردسودب 2 كا کم یو اوت ار اه

 ۰ ردیمودخ كیارک ملس ( یارک تعظع)--۰ یدلوا توف

 نافع )-۰ ردختول تون هد ۱۱۸۷ 1 هداز لر 7 كا نافع )

 ندناکحاوخبوشیت ندلف رد مودع تاکی ناعل ) هدازاشا دجا كرت ۰ شب

 9 یک ل ف توا وا
 توف ەد يد یعرکب تنهای ¥
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 2 ید لارا هدنس ها یذ ۱۲۹ عید وا هام فرش رحلت راپ هد ۳
 a روقو «هدامدق روط و یشنم شما بناتی (اطع رات )ب ب نددلح شب

 ۰ ردلصفم ندنفاف رصتم هدکس ب واوا ندنلاح ر یل وا ( كه زن دخ )یم ودم یدنا یعاش

 مودع كتدنفاهتلادج ندرودص (  هدازیع ۰ یدنفا دع هللاءاطع )

 .,لوماتسا هدنسهدمقل|یذ ۷۹ هکم ءدنسهدمقلایذ ۴۸ النم * سردم رد

 یلولابا هدنس هدمقلایذ ۱۲۸۹ بولوا یا یلوطانا هدننابعش ۸٤ و

 هدنب دراودیدلواتوفهدنحوا كنم هرخالایذاج ۱۳ ٩۵ یدلوا یرکسهیضاق

 ۹ ۰ ید بترطو قوذ لئام فیرظ ۰ لطف ردنوفدم

 e ا كناشاب تزع ییهدراد قساردص ( كى هللا ءاطع (

 نواعم یوا دودی هسا یذ ۲٣۸ تواوا یسافاخ یدهآ و یللعردص "نوتکم

 لصوم هدنرخالایذاج۷۸ و یلوا نوامم یواعد هدنزخالامیر ۷۳ و سینا
 وقرصتمهساما هدنحر ۸۲ قرصتم كماح هدنس هدعقلایذ ۷۹ یفرصتم

 قرص ۰ ۱ راصح ءرقهدننا,هش۸1 یساضعا تابساحم نا ومدهدنل والایذاج 6
 یدلوا یرصتمهیسامآ بنا ءدنلوالامیر ۱۲۹6 هللالزعهدن رخالامسر۲٩ بواوا

 هدناییردیدلوا توف هدندردنوا كنطاش ٩۶ تعب هد ۱۲۹۵ لزملادعب

 ۱ ۰ ردراو یمودخم یدا نیطف ؛ بیدا ردنوفدم

 تولوا یریدم یرسو زم بوشش ندناحضرض ( یدنفااطع )

 قلارارب هللزع هرکص هنسجاقر یسحهبساحم هصاخ ةن رح هدنل والامس ر ۱۳۷/۸

 هدنحر یسهئس ۱۳۱۰ ردشلبا دعاقت راتخا هرکص بوا وا اّضعا هنسلحم هلام

 - « یدنلوا نفد ا تولوا توف

 ناف ردیمو دفع كد دنفا دلاخ دا ز ىل رصف ( ك دجا هّلاءاطع )

 باک | هدهجرت لوصا قرەنلوب هدنش اتک هنزغ و شهرک هنلف هجرت بوشل

 .زعهنلق هجرت بوللو هدنماقم قارادرهم هدنراظن هیحراخ ردغابا ترهش

 یتسهبنر لوا یلواو شلوا یربدم یردنبهش روما هرکصو ینواسم جرتمو
 ردشلدا نفد وا قرهلوا توفهدندرد یمرکی كنسهحایذ ۱۳۱۱ نکیا زتاح

 ۰ یدشلوا غلاب هقرق ىس بواوا دعتسم : اشا 4ج ی

 هرکص نتواعم ردم هناخ اعم رد رهش . ( ظفاح ۰ یدنفا دج یاطع )

 فرش مرح نداروا بولوا یساق هدم هدعب یدلوا ىس هاب هکم « النم



TES 

 بوآوا هدا زکب فسو ( ك هللاء اطع ( ردیشاب یحوقو یدشح تان ساب .

 دماح ۰ یدنفا دم هللاءاطع 1 تو رايدلوا توف هدرلهنسوب ردیشاب ىج وقر

 بولوا یسالنم كمالس ردس ودع كندنفا دماح هداژ یلهروم ) هداژ

  ۱۲۰كندنفا دیشر دجا ( یدنفا دم هّلاءاطع )ردشلوا توف هدنرلخرات

 یدلوا توفهدعب تولوا یسالنم هفوص هد ۲۰۲ سردم ردنمودع .

 هدازکپ فراع دمع (هداز اشا دج لیلخ ۰ كب دج هتلاءاطع )

 هدنسهع | یذ ۲۰۷ س ردم هد ۲۳۹یدلیا دل وت هدا ۲۲ ردم و دم كکب دشا ر٣

 لوماتسا هدنشبنواكنلاوش ۲۰۳و یمالنمهکم ةدوملادعم بولوا یسالنع رصم

 ۱۲۹۸ یدلوا یسهان یلوطاناهدنرفص ۲۹5 و یساضعا فراعم سلحو یس
 ۱ ۰ یدیا قواخ«غیلب ۰ میصف . عاش یدایا تافو هدنچوا كنمرغ

 باتنیع  سردم «ردلعاطروفکت ( هدازیتفم ۰ یدنفادهلاءاطع )

ONلارا هدباخ داد ناظاس طساوا یدلوا یمالتمو رضرا  

 یدفح كندنفا تع یٹاییکح ) يدا دج هتلاءاطع ) .٠ ردشلیا

 هردندیلاوهو#

 یسداب کبرلکب ؛ناریمریم بولوا ندنرارومأمهکلم ( اشاب هتلاءاطع )
 هدعب یدادیا لزع هدننابعش ۲۷۳ بولوا قرصتم هردوقشا هدنلوالاعسر ۷۳

 هللاءاطع ) -- ۰ ردشلوا توف هداروا هدنرفص ۱۲۷۸ بولوا ییاقمعاق ندا

 و هدنل والا عبر ۱۳۲۸۱ سردم ( یدفحمحرلادبع ۰. یدنفادج

 توف هرکص ندنلاس۱۲۹۵ بولوا یسالنم هسخدالب هدعب یدلوا یسالنم

 . یدلوا
 هد ۱۲۲۵ ندنبلص كندنفا رابط یوردا ) كب دچا هللا ءاطء (

 یدیرک هرکصو یتاک یروش راد ضبفتلاب ہدنواه نوردنا ردشلتا دلوت
 هدنسهدةلایذ ۲۵۹ ینواعم یرکسعرس ییوتکم «یتاکناوب دكناشاب لا قط صم

 هلا هلا هدعب یساضءا یروشراد هدنسهدعقلایذ ٩۰ یسجوتکم رکمءرس

 هد ۷۱ یسح هیساحم تداعس رد هدن رفص ٣ی ردم لام باح هد ٩۳ یریدملامهنطا

 .یذاج ۲۷۹ یدلیالاصفنا د۲۷۱ بولوا یراشتسم یسودرا بر> لیا مور

 هدمب یدادیا لزعهدنناضمر ۲۷۹ بولوا قرص دفسرحم رازح هدنرخالا
 قرصتم یسەرق هدع و هيهات وک هدنس هدعقل] ید ۲۱ بحاص راصخ هرق

۳۱ 
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 زاب ندلامباپ بولوا ندناقلعت اهافژر ) یدنفا دمت هللا ءاطع (

 هلبصانمرود یدلوا یسجمهعطاقم لیمرح هد ۲۲۵ و یتک ادھک ہد ۱۳۳۳

reهد ۵ هلاتدوعهد ۱۰ بولیدبا ما عاده رشط هدنززوقط نوا كنلا وش  

 كنبجرو یا هد احب رض هدندرد كنرخالایذاچ ۲۳۹ یرظان دنا وراب

 یسودرا قرش هددردنوا كنلوالامسر ۳۳۷ لوا قش رادرتفد ینوک یحند

 .. یرظا هناشوط هدلا وشیدلیاتدوع هدنرحالایذاجت ۲۳۸ بولوآ یرادربد

  هدنلاوش ٤۲ یحاشن هدنلاوش ٤١ ینا هب اس رت هدنرورم نوک شب اکو

 یدلوا یشاسشواج بولپدا لرع هد ۳ بواوا و یسودرا لیاور

 هدنزوقطنوا كننابش۱۲2۰ بول وا لزع هدنرب یمرکی كنلوالایذاج ٥
 ندنواهنوردنایدبآ فیفع » میقتسم ۰ راذگ راک ردنوفدم هدونا یدلوا توف

 شیورد هدا زاطع ( یدیاراو یردارب ناوشش ر هدنما ( كد ناهع ( ضفم

 ۱ ۰ ردشلوا ندناکحاوخ ردمودم كنون ( یدنفا

 "كندنفاندلا یلوقسایناک یرصکی (  یدنفا دج هلاءاطعدیس جالا )
 ` قرهلواینیمااس ینعشو یدلوا ندناکحاوخ شیفتلاب ندلق بولوا ندندافحا
 هدنزوتط نواکننامش ۱۳۶۵ لاصفنالادسب یداوا ینمارتفد هدلاوق ۷
 هلا تافو هد ۰ ماخههبار یسهدلاو یدلدا نفد هدا یداوا توف

 ندناکحاوخ هدوب ) یدنفااظع یحاح ( ردشلدا نفددنسهفصیدخهدوبش وط

 یسیوندعهم یلق نواه ناود هد ؛۸ و یتسا نوردنا دغاک هد ۲:۵ یدلوا

 ۰ یداوا .توف هدرلهنسوپولوا
 كندننفا دج یداماد یدنفا عرکلا دبع (  كب هّلاءاطع )

 ید سعبوط هد ۷۹ یک راشواچ هد ۶ بوش ندنلاعباب ردمودخ

 یماک رلنوبلاف و ییا مور هدعب یاک یجلوط هد ۸ ی

 هرکص نوک نوا شا و یک یرهکی هدعب و یبح هللاقم یراوس هد ۲۳۸ و

 لات یش هد 10 یسح هیساح نیمرح هد 3 ا هدزح هد ۱

 ردشلوا توف هدعب و شدا املایدنسم هد ۲۸۹ تولوا یرادرتفد

 ۱۳۵۱ بول واندبلاوم . ( هدازیدنفا .لیلخ ۰ یدنفا دمج هّلاءاطع )

 دج تزع ( ك دم هّلاءاطع ) - ۰ یدلوا توف هدنشب یمرکی كتنابعش
 کپ 4

r 



NEیاو هدون و یشیورد ید ۱۳۹2۸ لات هم هد  

 ا ا تا لا وا توف "هد ۷۴۲ ا
 بول وایرصاعم تو زن زوشکپ . (یدنفا هلاءاطع دیس ) ےس ردناوید

 ۱ ۰ ارداف ایا و هدنشرات انس

 دج فرش مالسالایشآ " ( هداز قضساوبا ۰ یدنفا دج دءاطع )۳
 یداقون یدلیا دلوت هدنسیکی نوا كن والا یا ۱۷۳ ردنمودخ كدادنفا

 مش ER سدق هد ۱۹ توام 0 بووقوا نددشآ ا

 لوداتسا هدنلاوش ۸ یتدضاق هکم هدسایعش 0 یسهاپه را هد ۶

 هدنبسه .كنبحر ۱ یا را هد ۳ ارت ڈالا بق ا

 انا نوک یستربا هبا لزرع نوکر دنلوالایداخ ۲۲۲ یدلوآ مالس الی
 هدن زوقط یسهرخ الا یذاج ها لع هدنسید نوا كنلوالایذاج ۳۲ ردشلسا

 ییوکی كنناضمر ۹ يدلدا لقە راصخز وک هدعب یدلدبا لاسرا هفلنازق

 هضیرقتدوستو اشنا هکرت هج سع عاش « e یدلوا توف هداروا میس

 یدابلاجنةماع پولفو 5 يتم؛دهاز باغ هنلامفنا یلحو اتم قوکسو رداق

 اردا بولوا یهود ی را لج رر لایا یدنفا ماع خرۇم
 دیا قع بولوا ناشنموتاضیرقت ناو د بتی یدبآ زوشا یعوا هلا دیعرش

 یواتفلاهح شه زاب حرش هنیس هلاسر هداز ,لع راد هنلاطبا ودر كنهییاهو

 بومال شابهعقتتو یصیشتیتارابعو ظافلا كناواتفلا ةت هلساواتف ها ضفو
 هروس هدننو هدهسیدزاپ : هبشاح دین هب یواضم ریست و شمامهدیآ ماقا

 ۰..ردشهربو هکب اص, مود كناشاب یسوم یتسهع رک ردشمام

 ۱ ردود ع كندنفا قداص (٠ هداز اک ۰ یدنفا دم هلاءاطع ۳

 ` نيو ەق فرق ید  بوناهد نرخ ۷۳۰ نر ۸
 هدنشب نوا كن رفص ۰ بواوایشتفم رز وویت ها کم هدننرم ۲۳۷ و

 نوجا یدوع اقامت و شلدا مانعا هد هریت هدد رفض ۱۲۲ یدنلوا لع

 هناشنا لضاف و مع ردشلبا تافو ندبلق قاقشنا هداروا هد شک

 ته < تاض# + رشت بولوا دو هد راتو بطنف زداق هندافنا راعشاو



۳ ۳ LAL 77 ۷ ی 
E 0و  i ETA۳ روت  

 ا ا س 4۷۸ ی

 ۳ r را ینوک یو الا ۰١ ا

 ۳ .هتیداو لو مانور اقاعتمو ییقو هدنسیکیانوا كنیرخ الاحیر ۲

 3 ررض> ی ڈعن یدل وا توفهدنزوقطیمرکی كثب رخالاممر ۲۰۲ بود افعتسا

 e یراوطا * بنسخ تیداردن وف دم هدى دنفا ریما كح وک هددلاخ

 .یدبآلایم هلزهو حام بولواندافرظ ءقئاف هدیناوید طخ «تناکویشنم
 دوا توفهدنبجر ۰ ۲بولوا سردم ( یدنا دع هّلاءاطع )

 1 ندمالقا ردسودحم كناشان ىلع نیهاش قیساردص " ( اشا هتلاءاطع )

 ۳ تاک اهدنا كنلاوش ۱۱۹۹ یالوا نیا اوخ بیت
 N ر وا نددمک ب قوج بولوآ یسیلاو هنطا هلترازو هدنجر ۳ یداوا
 ۱ ۱ ۰ یدلبا ثافو

 و ود كتدنفاديمسدج جش ( هدازقشاوا ۰ یدنفادج ا هللا اطع )

 ۱۴۰۷ و ینا هکمو یسالنم هسجدالبو رانف رهشیکب هد ۱۱۸۱ ,سردم

 -هدیلسناطاس :ردشلن لا را 23۱۷۰۳ ی واین دبا لوتناتساهدننا مش

 . یدل وات وفدا ۲۰۲ ) یدنفادت )س رادامیم ودع ردن وفدءهدنعماح اقا لععایسا

 ۱ لاحت راهده.هلسلئاوا بول وأ نده دتبششت اشم (یدنقا دج هللاءاطع )
 e یدناندهنظم رد(یدنفایلاع) يودع ردراویبهکت هدههلکاقیدلیا

 رد ود كتندنفآ قحسا ( هداز قجالنم ۰ یدنلا دعلاءاطع ) ۴

 ۱ هزکمو یتالنهزهشیکی هدنرفس ۰ و سردمهد ۱۱۷ هلا دلو هد ۵

 علقو یرظانتابوب> دەب و ینالتمهروتفهندم هد ۲۰۵ و یسالنم سچ دالاب

 هد ۳۹ یا یلوطانا .هنسواو یسضاف لوس ایا هدنآصمر ۳۱ هلا هام

 هدر كداب ۵ و یاب لیآ مور هد ۲۲۳ و یرکسبضاف یلوطاتا

 لیامور یدلوا توف لب 5 بت كن رفص ۱۳۷ یدلوا یرکسعدضاق لبا مور

 نر E ترو شوخ «وکشوخ رد وفیم هد راصح

 و یلوتکم ٤ سودم ) هدازنندلا ردص ۱ یذنفا دج هللاءاطع )

 یالْمم هرونمهنس دم هدنه رحم ۲۲۹ ىس هعب را دالب هدن رح الایذاج هد ۷

 (  یدنفا ندلاردص د ) ندنسزدم یودع یدابا,ثافو هداروا بولوا

 هّلادبع )یسالنمەتدقەدر ندندافحا ردنوفدمهدرادکسایدأیآ تافو هد ۰
 ۰ رد دنفا



 نره E DRE مت

 : یاد درول تک هج قردنلوا لع ۳ تا واایت اج ۱۹۸

 . كنیحر ۱۱۹۹ بولةتىخەداروا یارو هلو هلا ( ي
 ؛ملح+ لدهداسیدلدا نفد هشناپكسدنفا دم هداز یحزاییدلوا توف هدنسيتلا

 ِندرلهدا ز ها ضف یس هلملح يدنا یلاخ ند شع و لع ی رطاخ لئام + واق باح ؛مضا وتم
 ند ولو هره شکي (یدنفادشدءاح ) يود دلوتم ندنوب بول وا اځ 8 (

 یدلدا نفدهدنعاب سن وتءهدرادکسا یدلباتافوهدنس«رع ییاعش ۰ الو

 یسالنم و هدعب ران ۳ هد ۱۲۳۱ ( یدنفا دم هللا ءاطع ( یدیفح

 (یدنناددیس ) ندندافحاردشلتا تافوهداروا بولوا یسیضاقهکم هد ۹

 7 ۰ ردشوا توف هد ٨ نکیا سردم

 مودع ك.دنفا e ندرودع (هداز رع یدنفادجاهللاءاطع )

 هد١ ا ر ۱۱۵ ۰یدلیادلوتءد ۱۱۳۲ ردسساب

 هد۱۱۹: یدلوا یسالم هکمهدنمرم ۱۸۸ و ماش هدنلاوش ۸۲ یمالتم بلح

 هد۱۹۸ویسهاب لیا مور هد ۱۹۷ و یلوطاناردص هد۱۹۰ و یسیناقلوساتسا

 كنلاوش۱۱۹۹ یدلوا مالسالا جش هدندرد نوا كننابمش ۱۹۹ ییامورردص

 «؛فصنم «عروتم یدنلوا نفددنای یرد هدراصثدصیدلوا توف O نوا

 نشور یش یاده هدهللق تدم وش يدا فتاوهرصع ناسل «عاو تم ملح

 سردعهد۱۱۹۹ ( یدنناهلادبع ) یرفصمود ردشع ریتکهنداعسردییدنفا

 ۰ رد(یدننافراع)یمودرکیدردشلواتوف هدهمیلس لئاوا بولوا

 "یوتکم بولوا یودخ كناشاب مسار رکبوبا (( كب دمت هتلاءاطع )
 ءابرع هد ۱۷۸ یدلر وكل هحاوخ هدناابعش ۱۰۷۹ یبلیا لوخد د ىلاع ردص

 راح هجو ینیماانیهاح دج ناطلسهد ۱۸۲ یاک رابح هح هد ۸۰ ياکنيع

 ۱۸۷یتاک رادیطسهدنسمدمقلایذ ۱۸۵ یسج هلباقم هدا هد ۸۶ یکو یک

 بوالوا لرو ہد: ےمکح اوہ هد۱۸۸ بول وا یلاعزدص و کر هدنسهدعل ید

 یناکیرهک: هد ٩۰ یبمرک ذن كجوک هدنلوالایذلج ۱۸۹ ینیمازعط,دلاوش
 رصم بول وا لزع هد ۱۹: تولوا یجهرک دن كور هدنب هدعقلاید ۳

 یجهبساخشابهد ۰ ییماد راهدنندوع هد ۱۹۰ یدلوا یرومأمیس + ام رض

 ۰ و یدنلوا للعهد ۱۹۹ بولوا یممادداسر «دنلوالایذاج ۱٩۷ بولوا

 باتکلا سم رمدنسیمرکی كننابعش۲۰۰بواوا ینما ماست امت هدنلوالایذاج



 هس 329 منم

 7 NE یاعش یلیرا مانعا هد هد ولس هد ۱۱۲۹ یذلبا تماقا

 ۳ ا یدتا تاثو هد ۱۱۲۷ هداروا یدلم هقبح ه ونيس هلتقشهاذلوا

 . دچا ) سردمیودم ردفل اتكت و (یناطعهقف)یدا نامزدرفم هدهقف لغتشم

 یود عار کید یداوا تون هدنحوا نوا كنیرخالا عسر ۱۱۳۰ ( یدنفا

 ( یدنفا نجلرلا دبع )یردار یدل با لاحت ر و3۱ ۶ ) یدنفا ینطصم )سردم

 ةدازهتلاءاطغ ( ندلاوم ردشملوا توف هدنحوا كتمرخ 4 نکیآ سردم

 ۰ رددندافحا كىو رل دنا ) هل |زوعل ناّمع

 رد مودع كن دنفادمش یربسفت ( هداز یر «یدنفادج هیناءاطع )

 یدلوا یبضاق لوماتسا هدنهرمخ ۰ یسهیاپهکم یسالتم ماش«سردم

 یدلوا توف هدندرد ےک كاهش ۱۱۲٩ یدلدیا لزع هدنرخ الاعسر

 هد هلالثهنسلاو اص ریپ رن وریپ هننارضح نیهشهدلاعا؛انشاراوت ردنوفدم هدیوبا
 ۱ ىدا صاشو ماکت

 رد مودع كندنفادح ندرودص ) هداز یوح ۰ یدنفا هتلاءاطع )

 ۔ یڈاج ۱۱۲۶ یدلوا یسضاف هم راته ۰ سردم یدلا دلو هد ۸

 عير یدلیا لاصفا هدنمرخ ۱۳۲۰ بولوا یسضاق لوساتسا هدناوالا

 یذاج ویدنلوا لزعهژنلوالاممر ۱۲۰ بولوایرکسهیضاف یلوطانا هدنلوالا

 كن رفص ۶ بود تدوع هدنمر ۱۱۳۱ یدلردنوک هنغل د را هدنلوالا

 لوطاناردصآسا ہدنسءیعكنلاوش ۳۹ یدلوایسها# ییمور هدنشب ییرکی
 یدلوا تون هدنحوا كنرخالاعسر ۱۱۳۸ یدلیا لاصفنا هدنسهنس یدلوا

 یداربرر نورد یناص.فوصوم هلقالخا نساحم یدلدا نفد هنسهرت هوا
 هد ۱۱۹۳ بولوا ندنسردم ( هداز یاش ۰ یدنفا دمج هللاءاطع ( :

 ۱ ۰ ردنوفدم هدنسوق حو یدلیا تافو

 كندنفا یطصم مالسالامش ( هداز یرد ۰ یدنفا دم هّللاءاطع ۱

 یسالنمكسالس هد۱۷۲سردم هد 1۸ بودا دلو هد ۱۱۲ ردنسیات مودم

 . یذاج بواوا یسیضاق لوبناتسا _هدنلوالامسر ۱۸۳ یسهاب هکم هد ۱۷۹

 بولوا یر کسعدضاق یلوطابا هدیرحالا عد ۸ البا افعت سا هدنرخحالا

 ۳ AV و ال وا نش یر كن رحالایذاج١ ٩۳ یدلدنا لزعهدنرفص ۹

 ید) وا مالسالا هدنسید نوا كات رخالایذ اجج ۷ یدلوا لبا مورردص



 یدنفا فر 7 توف ی كن رقم ۹۳۹ ردتلدا ۱ 1 ۷ 7
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 یدلدا نفد هتسهرتافو م 3 رايد ویرضاح هدنسهزانحارژو بولیق نزا
 فطاتهلا نیعت فاظو قرت هنمادخ و عباوت رفت للاو هد دال وا را م ۱

 مر هدنسابور هد دصقما ردزا هد یدنفا دوعبسلاوا یداعاش + مع یدادنا

 روالپوس یباوا یرد كدوعسلا وا هدنفشح هکرابآ ندسلمردص فو بولک

 صلاخ یادبع )) صاش یلغوا زمشاق ندقات نولاهتشن قارا رادس

 ندرودصیودخم رکیدیدلوا توفهد نکیا یرادرتفد راوشمط ٤ یدنفا

 قلعت هحاتفم و .هفرش ریسفت یناقیلعت هب هماده رد ( یدنفا نیدلاسش (

 2 ردراو یک

Jرد ود كنيدنفا ح ۷ و 7( یدنفایالع هل اطع  
 ۰ ردراو لرش ناو د یدلوا توف هد ۰ ۲۷ ىدا دعا

 ردیهودنشكنبدنفا یعو يع (.هداز یعون۰ یدنفا يناطع تلا ءاطع (

 یک هلاحرت و.یونرط .یعاط روفکتو هنراو عفو یدلوا شو نرو

 . يذاج ۱۰40 نکیا هداوبناتسا "الوزعم یداوا یّضاق هعفد رشکیا رپب هرال

 قیاقم اقیادح) ینافیلأت زدلعاش یقنم « فن < بیف«یداوآ توف ءدنل والا

 رعشنا و دان ؛لوق اوج نسل الوق!)ندیفقو(یناطعفسخ )| (قیاقشلالبگ ی 1

 لو (یدنفایرادیبدج ) یودخم
 یدلوا یسالنم و «سردم .ردیلینومطعق ( یدنفا ها ءاطع ( 3

 ۰ يدا روقو مشتع ېلوا توف هدنسهرخالایذاج ۱۹3

 كندنفا .مهاربا یوا ندناضق یلوطانا (  يدنفا د هتباءاسطع )

 بنا هد ۱۰۹۸ لزعلاد عب یدلوا یسمایوتف هد ۳ یراق ید و

 یدلوایوتفلا نما لا هد ۳ بولوا یمالنم ماشهدعب یدلوایتسا يوتف

 ۱۱۱: یدلدالزع هدهرخالایذاجبول وا یسضاق لوبناتسا هدنمرمخ ۱۶

 1 کناف یوطان|هدنسهحس ایذا ١٣١۱ب ولوا ىم ەپ ا هبنرخالایذاج

 یدلوا یرک دا لیامور هدنناتعش 1114 یدلدا لر هه ۹ يداوا

 ۱۳۹ لوا یا موردص ا ءدنلوالایذاجب ۱۱ هلا ل هدنسهنپن

 هدنسالاب یهدن ر اصح یبا مور هلا لزع ەل رخالایذاجیدلوا مالسالا مش هدب رقص



 1 ی
 1 7 تو یار هسور هدحر و یدنفه یوطانا ات هد 7 و

 د والا نيدو هدنرخالاعسر ۷۰ هرتساس هدسابعش ۷۳ و

 یرکی كجا ضم ر ۲۳۷۹ نولوایسلاو نلخ هد ۷۷ یدلیا لاصفا هدنرخحالا

 . عقم ردشللاتاق وءدنزکس"یمرکی كننابعش ۱۲۸ ۲ و :شلدبا لزع هدنشپ
 ا د رلترضح (اشا اض زنیسح) یودخحم یدا اشفعوددح.قداص

 هیتر بوک صد ۲۳۱ ردیلرکیرایذ 2( یدنفا نضع )

 هدشاتک رادرتدو زاهدووواززو تولک 4 لوطا دوکم یدنل وب هدنامدخس

 ٫ ورم ترش ردشلوآتوفهدنبو نشم هدنلق نیوتکم هیلامو ۱۲۳۰۵

 دلو كند یهو وتیاما شاپ لا ( یدنفا لعاب تصع)"
 هناخ  هتسوپ و و "یباک تاریرخحم نوزبرطآ هرکص ندقدنلوت هدنسهبساحم ماهسا
 نر : یدلوا es ءردوقشا تیاب و ییاقاق هربقطو باک هدعقاتو

 4 : ردیشنم.رهام عاش ردشلوا توف هذنرفص ۲ .نکیا ژومام هدهناخ
e را نصر ê 

 دادغی ًاومأم یدلوا قیرفو اوا N Ce ( اشاب تمصع )

 ۱ ۰.ردشلوا توف هدنلوالامییر ۱۳۰۸ مدلو نکر دیک شبتفتتسودرا

 هننسزکشیدبهدتفالارتم یجوط ںیم زا, بوشبق ند هنا وط (اشاپتصع )

وه, لیدبتیا رب هلذف هتسخ اب ودیک هرتبنانم هلقلاول هرکصو شل و
 ,دکنالس کیدلکا 

 دناثاب لاج یظفاحم هیناطلس هعلق ودشلنا تافو هدنشب یمرکی_ كنم رم ۱

 ۱۳۶ یا ام یا 2 ۰ ردشلوا داماد

 e دارد قارار .بولوا نابناش ا ی یاطع )

 دیا ندشلنا لاح را هدناخ دج ملا وبا ناظاسرصع .رحاوا

 راشللا قالغآ ی "بول یدنبشقن ردایلنوکشا ) یلخ ام (

 1 e ردرفام عاش یدلبآ تاف و هرم ندنلاس ۰

 سرد یرصا هم( لچاطع)ردیمردغ "گی انس مکح ( یدنفا اطع )

 ۱ یدانآ لا را هد ۰ رد عاشر
A 

 مهد هد ٩6۵۶ وب س رببم ردیلیکرت Ê ا جا ییاطع هللاءاطع (

 ناخ میلسب ناطلسهد oY ٩ یدلوا سرد هناروا ی رم دا یس هس رتا كاش ۳



۱ r N 
 ٠ ردن وفادم مدوریلس یدلبا تافو ۶ دارای

 هد ۱٣٩٣١ بول وا ندنناز بهه یسم رنا داش پو رمخ .( یدننالیعاساتصع )

 بودن زت هدنلگ تاف بت هزکصندقالوا ینیچ طاس ور یا ار 2۲
 وبقیخدهدا رز و ضعب یدل وا ینو اهم هرکص و یرادهسیک تاش رشت ندقاقاع هد ۹

 هددجا .هجهرق یدلوا توف ءدنرب كنس هدعقلایذ ۱۲۰۱ بولوا یسادخک

 ( كب بیج ) ییودنعدلوسیدنا تاذر ممرکو قوذلها لالا طسوتم ردنوفدم
 ندنسافلخ یلق هج رتیمودخ رکیدردش!وا توفهد ۱۳۹ بولوایغاع تاغ رشت

 یودح كلوب یدلوا توف هد۱۲۹۰زدمحوز كعاخ مهلاخ ( كب یدج نسح

 (كب بطاع) هداز(كهّللادیع)یرلهدازهچرکیدنفاتمع رد (تبیرکش دج )

 هدنرخالایذاج۱۳۰۸ ( كم قح ) یودخترکیدردیسفلخ رس یلقتافن رشت
 ۰ < ردا و نکی یلوا مزالم یلقتاش رشت

 ششتلاب بولوا ندهبنک ) هداز یععلعاپ ۰ یدنفا لدعاسا تّمصع )

 ۱۲۰۰ یدلوا یسیحوتکم هناسرت ی ۲۰۵ و یتاک شاب تعارز

 تصع )۰-۳ ردنوفدمهدنعماح هلکسا هدرادکسا رذشلوا ت وف هدنرخالامسز

 یداوا ندنساضعا یسام هصاخو یالاریم ضیفللاب ندهناش رکانع ( كى

 4 یدلدنانفد هدچس|هخهرق لا تافود ۹

 هدا۲۲۰ رد ودج ثاکی يح ( هداز یرب ۰ فا ےھاوا شو ( 5

 یسهاب هکم هد ه٤ یسالتم هل هدن رخالامسر ۲۵۳ سرد یادلیا دلو

 یسضصاقلوماتسا هدنطسا واكناسش 6 هلی هاب ل وماتسا هدنل والایذاج ۲۳۹۳

 فراعم سلم هد۲۷۰ بول وا لوطالاردص هد ٩٩ یتها لوطا هدنیچر ۵

 هشاب یدحهددزباب یدلیا تافو هدندرد كن رخالامیر ۲۷: یدلوا ی.بر

 ۰ رد(یدنفا كب بجاصد)یمودخمیدبا رادهصجندفرراعم و لع یدلسا نفد

 ندنویاهنوردناردیم ودع كکب بحندناضهرلا ( اشا دج تمصع )

 هد ٨٩ ویالاربم هد۱۲۳ و یشاکس لوځدلاب دهناهاش رکاسع هدتناد هلتاشن

 یدلوا یسلاو شب هد وقیرف هد ۲۰۳ و فرصتم نکهقود هدعب و اولربم

 هد ۱۲۹۵ ردشلوا ناکرا هنر ندرلنواه یودرا هد ۲۵۹ لاصفالادمپ

 لوطا هدنمرخ "۷ بولیدا لزهدننابعش ٦ بولوا یسلاو هبلف هلرازو
 یدلاولحر هدنلاوش ۷۰یسیلاو نوزیرط .داسهم ید ٩٩ یدلوا یشنقم

# 

AR 
۳ 
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 5: یییوک رادرتقد ادا ندنسوپف _ب ( یدننا ىلع یتصع )

 كناشار دم 9 ( یدنفاریهاربا تمصع ) ردشلبا تعزعهنرخا هدندمزاو
 دج تمصع جاشا ) ردشلیا تافو هد ۱۱۹: یدانداکحاوخ و یاک ناوید

 دشادع ناطاس رخاوا یدلوا سردم هلنلوا .یلعم اشاب دم تزع ( یدنفا

 ضفتلاب ( جالا «یدنفالعامسا تمصع ) --۰ ردشمااق راد لاح راهدناخ

 نواهءرص هدنرخالایذاج ۱۱۹۹ ردشلوا ینما رهش بولوا ندناکحاوخ

 هئاوراب هد ۲۰۱و فعلادعبیدنلوامازعا هنجوعوص هلکماعا لوبق هلغلوا ینیما
 هدشدوع هدننابعش ۲۱۰ یددحهنسو هدنمرخ ۰ یناک یرچکب هل ىا

 : ردشلبا تافو هدعب یدلوا یبقوت هد ۱۲۱۲ لوا هما زور

 یداوا ڪار ضفتااب بوش ندلف ( یدنفا ینطصم تمصع )
 توفهدنسیدن وا كنه | ین ۱۲۱۳ بولوا یرایرهش فرصم هد ۴

 ۳ ۱ ۰ ردنوفدم هدرلننکسم هدرادکسا یدلوا

 دچا نی یوم كناشاپلیعایما تّئاد . ( كب ميهاربا تمصع )

 نددنفا لعاسا باتیدلیادلوت هدنسد نوا كنمرع ۱۱۰۵ ردسدشح كناشا
 ص س و یسیناق و د را هدنررح الایذاج۲ ۰ 6 یسالنم باح هد ۰ ۲یدایالعلیصح

 كنبرفص ۲ ۰۸بولوا یسیضاقلوبناتساهدنسهدعقلایذ ۲۰۷ یدلوایسها هکمو ىنا

 شل هد ۲۱۱ یدنلوا باج هدندمزا یدلدبا مانعا هدسورت هدنشب یمرکی

 ەد و یسها یلیامورهد۲ ۱۲۳و یس هاب ییوطاب ا هدنم رجس ۳۳۳ یرومآب هللکم

 فارشالابیقنهدنسءرغیحر ۲۲۱ یدلوا لیامورردص انا هد ۲۱۹ و الوا

 تسح ندنوفدههدنسونق حوت یدلیا تافو ؛هدنسید نوا كنم رع ۲۲۲ بولوا

 ةسلاو لغوتم هلتاسدا بولوا غیلب :حیضف+ روقو *بیهم:ملاع لطاف ۰ .بیسن

 هللا تمعن )یصش هیملسیدنازدا الما تاماقمو ضیراقت بولوا عاش هدههال
 دعالبلاساسا (زاجعاراصتخا) یداییحاص هرفاوتورثیدتاهانا ند ( یدنفا

 یقطصم )نسردمندنرام ودع, رد راغبلات(زاحما راصتقا یف راصتخ الا) ینعب یوصتخم
 تفأرُلادبغ)و (تنهحفراع)یرارت کید یدلوا توف هد ۹ ( ك هللااطء

"1 
 ندناکعاوخ شتاب ندنلف ناود ( یدنفا دجا تص# عاملا )

۳۹0 



 یدایماق ردیلهرغز )1 یدنفا ی ا ر ا .توف -

 باد لک دليا احلف و هدلاوا نايا نامل و

 : ردیمودخ كناشاپ ماص برع ۰( اغا فاصعا) ۱۰,
 كنیارفسا قه! ار دمو دخ كهاشب عندج  "(مهارنانیدلاماصع )۰
 هدارع رخ ندارواهلرهش تابسنک !یدا یسیضاق ناشارخ بولوا ندنلس

 رداسلوا توف بولهتسنخ هد ٩۵۰ یدلک هشنرایز یدنبششن هللادعهحلاوخمب ,

 ۱ ٠ ردشفلو هدننرادص تاه نوم قاچا
 للخنیدنفا طض ٠ ۰ ( هدازلیربوکشاط + یدنفا دنا نئدلاماضع )۰ ۰

 ن رارکت « یسصاق هسور ۰ ینردع نع -یالیا دلوت هد ٩۰۱ ندهد ۰

 هشلزوک هد ٩۹۹ ۱یندلواینیضاقلوُناتساهدننید,نوا اكنلاوش ٩۵۸ و یسردم

 دسهداشاب قشاع یدلواتوفهدنفس یحر ٩0۸ یدادالزع هلفلوا یراط بع

 لا هام قیاقش ردن دالضف ردوفدم هدنس هراطخ یهو یراتریضح تیالو

 نادلانز) یرکپدو(یدنفان دلا نع )ندتاضق ی ودع ید زا هلاس ر هدایز ندزون وا

 رد( یدنفادجا ) هدضودرب یداوآتوف .هدنسهکایذ ۹۱۸ ( یدنفا دج

 ندرودص ودع كنو بولزا (یدنفادن دلا لاک )ندرودص ندنراغودخ
 اج و هلاحرتو قو ر(یدنفادجدءاحوا )یهود كح وک لا رد((یدنفا ميهار

 دجا )یو دنع كنو یدلوا توف هدنزخالا یذاج ۱۰ ۰۵ تولوا"ینیضاق

 ۰ ردشلنا لات را هدنوالایذاج ۱۰۱ کیا سرادم(یدنفا "

 هدنلوالامیر ۲۰۱ رادکسا : سردم (  یدنفا یطصم نیدلاماصع )۰

 . «یدنفا دج نیدلاماصع )--۰ندشلبالاحغرا هدهبیلسلئاوا بول وایسالتمهه دا ,

 ۰: نددنلاوموندندالوا ,كنسدنفا دیاع,.. ( هدازیرد,

 ترضح دال وا یدلباتافوهد۸۶۰ و۹ رد احش ) تمععهحاوخ )ب / ۱ ۱

 ۰ ردرهامعاشرب ندهن یضربلاطنیا نما :رفعج
 7 شزدمردربهش هد ( یدنفا جاح 0 رد رهش (یدننا دمج تم, )| ۶3

 ردنوفدمهدوشوط یدلواتوف هدنسکیآ كنسەدىقلا ىذ. ۱۱6۰یدا یدنشقنو
 توج, )ب + ردیشلا هلق هلاسررب ,پودنا .حرش یییدهاش رد جاج ٤ما

 هسزب ندرلاشاب ماقمعاق بولوا ندنسافلخ ترادص “یوتکم ( یدنفا لع

 . یدلوا تّقف هدمب,بولوا ندناکحاوخ هد ۱۸۷۰ هلفلوا یتاک نارد,

۳ O 



 نا ات ۷ 1 :

 ۳ ۳ عید ۳7 2۹ نسل تالص 2 هدنسهدایذ اا تاف راصم ۰

 .تابساح ناوبدءدنسیا نوا كنیرفص ۸۱ ٌییخهبساماهساو هناکلام هدنرخال

 1 ویسیم وق عرب رع ينا تاف) اس رخ ال ۲ اضع

 لاحرا یت عوطەنلاس ۱۲۹۱ یداوآ ینادهکوق ترا ی

 كهيلاراشمو ویرات رضح (اشآ ن دلاداجد وع )یرظانهعفانوتراجت یمود یدلیا
 . رد| يدنا كينه ) یریفت یس هنس افت سراب یرامودع

 9 كط ىدشأوا ماقمشاق بوش رب كب رع )ا

 :Sn "نڪا ڭم هبط ب r بواوا a یسیردن

 ری 3 ۸4 ی يا ) شات رەد 5 ا یو ۳

 . , ۰ یدردشت هبلط یبخ
 دا دصیردردینودخ تاپ عدس یار “€ كدجا زیزع)

 هدنترادص اشا , دير ینطصم یسیآد قالوا شزدم هدنلوالا یذاج ۳۳۵

a۷و یسا 9  هدنرخالا یالج ۷و ی ڭا ا اوالیذاج  

 ی رکسیناق ل وطاناهدنسهدمقلا یتذ ۸ بولوا یا ل واتش 0 نرالا عبر

 بودیکهلوبنارفع) ن کا الاسر یدلوا j SRN لیا مود هد ۲

 .یدنا لئامهافص و قوذ ها بحت لی وب نوزوار دال را ۰ ۲.داروآ

 ردیمود كندنا دعس 2 هداز یول ۰ یدتن وووب
i 

 ن از ا 7 AY و یمالتم سدو هدنلوالا م عد ۳۷ ر و
EL 

 بھ ۾

 ۱ روقو + طلا رك یدبآ تفو هد ۷ بولوآ یا لوباتسا هرکصو

 التنم ۰ « سردم زدن هماقابا "( یدنفا دچا رار 7 دا قوذلها

 زیزع) بم یدلیا لاحرآ یرظوط دنلاتس ۱۳۹۷ ېدلوا یسات هکم

 ۳۲ ردشلوا د دعاقتم ندقلیالاریم بوش نددناهاق اماظترکانع " ۱ ( ك

 ۳م دلتا لاحرا ها نوا ز زو نرسل یداچ"

 شر پولوا یر ردیزادزاربهکب و یرکسع)
 N ۰ نم ردرهام "عاش ىدا

 ر بولوا ید الا ات (؟یدنفا و ۱

 سنا قبض f شاو ۰ رد عاش یدیاتنو هدسناخ نایلس ا یدلوا

 هد 9 یدل وا شو رد و ی هریک ردت راصخ یب لوبناتسا 1 یلج دجا
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 ر . ام 9 زر
 یتا كنمرحم ۱۲۲۹ یدلوا یسیلاو دیمزاو راکدنوادخ هرکصو نوزرط
 كندنفا زیزعلادبع هداز یلح هرقندندادحا هدهسوربویدلبا تافو یسک

 بارخ ردقن هدنسور ویدپابندنس ینعماجهلاراشم یدح یدلدا نفد هنناپ

 ۱ ۰ یدلیا راعا هسیاراو همشچ

 ردندندالوایدنفایلعیابرعیلهسور ( هدازیایرع.یدنفادع زیزع )
 یسیضاق هدم هد ۲۵۵ هدعب یسالنم سدق هدنرخالا عمر ۲۳۹ سردم

  لوطاا هدنمرخ ۰۸ و ىمەباء یلوطابا هد ۵۶ و یسداب لوماتسا هد ۵۲ و

 دیدم نداروا بودبا_ثرجاهم ههرونمندم لزملادعب بولوا یرکسهیضاق
 ۰ یدا اص,قف رذشلا تافو اروا ددناشهر ۷
 یسالنم بلح هد ۵ .بولوا یدامادكهداز یماک ) یدنفا زب زع (

 ز زع )-۰یدلواتوف هدعبیدلوا یسالنم هنردا هدنل والامسر ۲۶۸۱ تولوا

 بولواندنرلاد کو ق ماظع یارزووندلاخر ردلیلایدنق ( یدنفا فو

 زیزع) -« ردوفدم هدوایدلوا توف هدنسکیا كنیرخالامیر ۰

 هدنسهحا یذ ۲۹۳ یسالشهنردا هد ۱۳۹۰ ویسالنم حر ,سردم(یدنفا دج
 زیزع) - ۰ ید طاطخ یدلیاتافوهرکصندنخ ران ۱۳۲۷۲ یدلوا یاب هکم

 سردم ردمودخم كنددنناهلارو ( هداز یثاب یمویق ۰ یدفا دم

 زب زع) یدلوا توف هرکصندنخ را ۱۳۷۲ یدلوا یسالنم بو هد ۱۲۰۵ و

 هدنسبدنوا كنناضهر۱۲۷۹بولوا ندهینولخ میاشم ردلواتسا ( یدنفادج

 دو ( هدازیاتک ۰ یدنفازیزع ) -۰یدلدنا نفدهدن رق شاطکشب هما تاتو
 هدردا هد ۲۸۶ بولوا یسالنم سدق هدنلوالاعسر ۲۷۷ ردسودح كندنفا

 جاشمیرد( هداژ مش ۰ كبزب زع ( ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یمالنم

 یالاربمو یردمیسهش راف کش وک یاب شدفتلاب نده رحم ردب دنفاد نده رداق

 ۰ ردوفدم هدنشلرامابرع یدلوا توف هد ۱۲۸: ردشلوا

 هد۱۲۳۰ ردسودحم كکب فن هدازاشاب فسو هجوق ( اشا زبزع

 ناطلس طساوا بولوا دعاقتم.دعب و اولریمضفتلاب ندهیماظنرکسع بودادلوت
 ۰ یدلوا توف هدماخ زیزعلادبع

 ۱۲۰۲و یزبم تادراو ضشتلابندهبساخم شاب ( یدنفا دم زیزع )

 یوطانا هدعب یسیحهساحم تادراو یلولعانا هدنوالاسر ۳٩و ماهساهدنلاوش



 1 ا كدلوالا مير ۱۲۸۷ ( كب دمت تزع جا الا ) یسەقیلخ رس ۱

 . ردشلوا

 یدک كنبرالتفتسم هلقیدب ارا ( كم ینطصم ىز زع )
 ۰ ردنوفدم هدنحراخ هلق ید یدلوا توفهد ۳ ید

 سردم ردیمودحخ كندنفا یسع ندر ودص ( یدنفا دغ ززع )
 نجرلادبعندرودص ) هداز سفن . . یدنفانیما دج مزاع زر زع ( -. رد عاشو

 ی ولومو یشاتکب  (یدنفایزیزع) -۰ ردیعاشوندلاوم ردیمودح كنیدنفا
 دج زیزع )--« ردعاش یدلوا توف هد ۰ یدلوا جمشءدهندوپولوا

 زی ربت ۰ سردم ردمودح كن دفا راد الهش ( هدازالهش«یدتا

 یدنفا ز زع ) = رد عاش یدلوا توف یرعوط هنلابس۱۲6۰ یدلوایسالنم
 یدلواتوف بولوا یسالنم رادکسا هد ۱۱۵۱ سردم (هدازیدنفانسح
 زیزع ) -- ۰ رد عاش ییودخم یدنفا یظفح عاشو سردم (یدنفا زبزع )
 ۔ یذاج ۱۱۸۲ یدلوا یسیضاق هبلف ؛سردم ردنل راصحهرق ( یدنفا دج
 توف,د ۱۱۸۵ ) یدننالع ) یوزر یداماد یدلوا توف هد زوقط كل والا

 ۱۳۳۹ ) یدنفا دم یرو ( ندننسردم یودحم یدلدا نفد های یدلوا
 لع ززع)- ۰ ۰ یدلدا نفد هلسوپق هردا _هللوف هدر یمرکی كنناعش

 یدلیا لاحرا هد ۱۱۹۷ هلا بصانرود یدلوا ندناکحاوح ( یدنفا

 بولوا ندناشم یرداق ( یدنفا زیزع) - ۰ یدلببا نفد هیدیهلس
 یحصسح رددرک ( یدنفا لغ زیزع )-- ۰ یدلوا توف هد ۰
 هد ۲۱۱ یدلوا رومآم هنتخورف كالم هددارفلب بولوا یودخم یدنفادجم
 ردراو ییداو تاتک یدایا لاح راهداروا هد ۱۳۱۳ یدلوا یسعلیا نیر

 كنمدنفا دیعس ( هداز ینیما هرص ۰ یدنفايحم زیزع ) -۰ ردگن و (تالخم)

 ۰ ردندیلاوم ردمودع
 . طم. ۲۱۱ یدلوا ندناکجاوخ بوش ندلف (اشاب دجا زیزع )
 .د۲۲۰ یداوایسادخک ناطلس هاش هدنزوقط یسهدمقلایذ ۲۱۳ يدل ای
 یدادبا لزع هدنسهجطایذ ۲۲۱ بولوا ینیما هناسرتو یرادرتفدثلا# قش
 لععایسا هراص بوالوا مانعا دفعلاب هد زومط نوا كن رخ الا يذاج ۲۳

 هلترازو هدنس درسا یذ * ۲۲ و یرظان هباخ هبج هد ۲۲۰ و یا لزټ



 و یدنفاز ) يداناد ی واتر هد ۸ كب یربخ یداب د
 e ! ردا تافو مدنسدنجنگیآ یرتدم شاپ تاراع هلن راظن نا

 3 ۲۱ ردینودخم كیدفا ت یش لوک و ) یدنفا یزعر)

 دارم لار یدو يا لوک هرب ی یزد
 گم ۷

 كس ی ران تا و رسما اوت هد ۳و ی
e 4رد زا ۰۸ ۰  i at 

 3 E 1 ردي اشرب یرصاعم

 ۳۹۶ وي اضعآیروهرآ دنا ضيق نده هاهر 0 1 ایم

 نیس ۸ . داوا دن دیو لینس ا قیرف هدنوالیر
817 1 

 3 al 1 1 ردوا توف هرکس

 رم رسا ۳ )۳ ردیف اود ۶ اندا ينط E كردم ىع )ا

 .یواعدهطنو ال یداجا/ وىرىدمىارۆا لب ,دناضمر ۲۱۷۲ دریک ناق یدمآ

 اعا هسیزنق هدرفص ۸ وا E هد ۳ و یی نواعم

 دهوا گنوفص ۱۳۹۶ نگپا قم هد هنا ول رس اب یدناوا

11 

 هدنسوپق هنردآ ۳ توف
دراو یرامودغ ردنوفالم

 aD ر

 ۱ eli, kr تافو هدنوال یر ۱۳۹۸ (

 رف وا اا ل یدک ر رایج طلا یدنفآ نایلس یا
 وا كجو ۲ ءدنآوش < 0۹ یداوآ سوهقو رد ۹ بوک هلق ناڑبد

۷ 

ED ۱ 13۰ یو( N هدنس E 1 KE 

Pre Kur و 

 اب هاو رز برم دشا تیمویفد و "یدایآ تبانا
  ردمودخ ا رداقلادپع ) هداژ سیر ۲ .یدنفا نیمادجخ ین )رب

 ردي ویطس : 1 "یدتا نان رم )ب "ید وا ت وفهد ۱۱۸ یدا عاش

 ۍزغ )+ رد عاشر دشا E تافو نکردک هرم زا بوک امت ۵ هد ۵

 ياع تاضرشت هد ۹ شّشتلا ندا تاش رتشت ( یدنفاتعفر جالا

 e 2 1۳۸ یو یوا افن رتشت هد Vé ویراد هسک هد ۲5۲ و
 0 در نا

 ا ھو و در رد وفدسم ۳ رو ما یدلوآ ترف O دوا



 4 رد رادرتفد فدا دی یرپپ ی رغ

Afناطاسدازهش هدبنلا وش ۸۸٩ی نپردم هناي هد ٩۸۷ یسیتفم سیر هد  

 + .لضاق ردنوفدم هدیوا ۍدلوا توفآنومطم هدنبجار ٩۹۰ بولوا یل د

 ٠ راع دجع هحناوخ ۍدیا سیلس یماشنا و نعش و یه «ملخ « مرگ
 غوا ین ماعا هده زايا ردق تیب كس بودیا هجرت یتسیرتشمو رهم

 Rd ۰۰۰ | :یدتاهجرتاهدتبل زویشب (یدنفا یتلاح) ندرودص

 یدک "گانیراظفهسم هلقیم ردلوبناتسا (  یدنفا ینطصم ینزع)
 د »۰۰ ندنعاش رذنوفدم هدنج زاخ هلف "ید یدلوا توف ةد ٩٩۳ ید

 هان واییاق كنیدننا دچا. یمسر ردیلدیرک ۰ (یدنفا دجا ینزع )
 7 ردشاوا < ینیچناساف هدشنل والامسر ۱۳۲۰۷ ضیفتلابو شلبا.ماود هن لاغباب
 نسر هد ۱۲۰۵ یداوا یسحوتکم نواه بناکر هلدوعهدسح ر هنیسوا

 یس وکم ترادص هدنندوع هدننامش ۲۰۹ یریفس نیلرهلا کج هیساحم
 ۲۱۰ و یرظا زاغو هدیخرو یجهبشاحقاب هدنلوالایذاج ۲۰۹ ییلوا

 ۳ هدن دنا شرف ۲۱۳ فولوا یئرظان تابوبج هادفلرادرتفد ثلا قش.هدنناضمر

 3 ..یذاج ۲ .یدلوا یرادرتفد یا قش هلابصانم زود دیر تولپدنا نر

 اک هدنرخ الا یذادج ۲۲۶ بولوا ,یسادنمک؛ناطلس نان هدنحنوا كنلوالا
 ۱ تنا مپ هد .توادبالاصشنا هد:۱۲۲۷یدلوا جد ياد نوا

 ۳ یدنسهاکسا ناتسایدابا لاحشرانتوک حدی نیخر ۱ ۲۳۲یرهناروب هدهیناوید

 4 نور یو هفراع نهتسانس روما بولوا قالرا ندنرخاوا لئاوا ردوفدم

 ٩ وا تقی ال اة

 ۱ یو ) لس ( یرظان کرک ملقب دیدن نمی
 یار اک هدنبآ ای دا وا ینحهعطاقم لوساتسا هد ۲۳۰ نوشت ندلف

 ا شلبارطفد ۷:۷ یدلدنالاسرا هد دنهانوآ هام ز ییلناکحا وح هد. ۲ ۵ یدلوا

 ها دآوف "هد ۲5۲ ردشلۋا ثوف قلاراو یزد تولوا ی زويا دلام بع

 ۲ نع سبارظ انا هد ۴5۸ زدراشلک دندان ژد ندای اهاب رهاظ هدکترت هلا

 1 بۇلۇ ائزارتفدە سو ەد ٥٣ون دو کوا نشطا تد وعد ۲تواوایرادرتفد

 ۱ دلا و تموح مراد ینودنک یداحرک ریدنءدعتسه یدلیاتافو هد ۹

 (  كاضرلغ)ینودخردنسهداز ع كع رد لوس مناخ هج دخ یسهحوزویسعاضر



a ET ۱ 
 -یدیدیدش کان ردا تانومرک نوک نوا ید فر اوا

 ردس جو ی تا e RE (یدنناتزع )

 یومطسفو م كلوا لخا ده هناخنا رفلتهد ۲۷۵ جارج الا. نده رکسع هبط شکم ۱

 ندقدنلو هلکلشتفم هدینومطسف ؛یلوسلک ءهنوطو هدنکلریدمفارغلتلغواكبو

 فارغلتهد ٩۳ یساضعایسلم تاموسر هد ۲۹۲ ینواعم تراظن هد ۱ ناف

 هن رومش هد ٤ بول وایرظان فارغلت اباد ٩7 ەللزعەد یرظانهتسو و

 ردشلواتوف هدندردنوا كن رقص ۱۳۰٩ یدلدبا دعاقنو لزع هلقرطت للخ

 ۰ یدا تاذر لئامولعم هدراشبا فارفلت«ناسالادیدح ردنوفدم هدوبا

 دجندا تافو نکیا یردم هرونمنندمو یتماقدنص ۰( اشا تع )

 ناریمربم نود کد ن راقلفرصتمو ەنى راقلهاقمعاق هر د ردمودح كندنفا

 يح .دشاطکشب یدلوا توف هدنشب یمرکی كنرخالايذاج ۱۳۱۱ یدشلوا
 - ندشلسا نفدهدنسهکتیدنفا

 هد ۱۲۱۳ هدناشژراردسودكناشاب ناقع مشاه ( اشاب دج اتع )

 ت ودنالاقتنا دار وا ندنوناه نوردنا هدنلکشتتیاد كن هناهاشرک اسءردشیا دلت

  یراکح هراز و هدنشب نوا كنرحالا یذاج ۱۲۰۵ یو شلواقیرفوا ولرم

 هدحهدنلاوش ۸و هدنرفص ٩۷ ردشلیالاصم |هدنلاوش +٩ بول وایسلا وناوو

 ۷۳ بول وایسلاوناتسدرت ءدنل والایذاچ۷ ۱ هال زعهدنرخ الاعس ر۷۰ ویسلاو

 هدنمرخ ۷۷ بواوا یسیلاو سلبارط هدنمرخ ۷۵ و شلسا لزع هدنمرح

 هدنناب۷۸# بول وا یس رینویسیموق نیزچاهمهدنرخالاعسر ۷۸ شلدنا لزع

 شا لاصفا هدنحرا ٩٩ بولوا یسلاو ساویس هدنرفص ۸۶ و تو رخ

 تولوا یشسلاو هبردا هدنبات واشاب یددق هد هد ۳۰۱ بولاق هذاروب تدمرو

 تورث بایرا ردنوفدم هددنردا ردشلبا تافو هدندرد نوا كنلاوش ۰

 « صاش :بناک « بیرع یعاضوا یدبا قداص « ردتقم « ردم ؛ ندافصو

 شمرو هد یکسعهناع ینساربل كمنواكنتورتهدهلاز هلئسم بولوا بیدا

 یاشاو یحور كن (اشاب مرخ)یمودع نالوا توف لوا هنس قرق ندودنکو
 ۰ ندای تاریخ ضەډ بوردتااشنا عماحرب میسج هدناشزرا نوا ییا

 یولومویرهکب ردرلوبناتسا . ( هدازیممرکد ۰ يدننا دج یلزع)
 ۳ ۰ ردیاشيدلوا تافو هد ۹ یدنا



 ۰ nl نفد هزادکسا ۱

 یا رج بوش  ندلق ١ یدنفا 1 ته 1

 1 تیم نر نوید هدنجو ۸ و و یبیدیساع وا تا

 . یداماد ( كت یضیف ( یودنح ثل دنفا لعد یسحوتکم هدر یردار

 هات نناورتشو یز اش رد قاروا هدیلاع باپ هد ( كیضفوب ) ىدا

 ا

 EY A تافو لوا هند ندنسم قردلوا زادرهم

 ترم و وا كناشادع هداز ر یدر ۳ ) اشاب دج ټر (

 یالوا "یادناموق نتدوو تی رفا ول ضیفتا نه یا نکا ا

 ودرایختدنو ییسیلاو نُ هد ۲5۹ بولوا یریشمودزای < لر ازومد چ

 لاب هج رکسعو رادیو تور ید ردشانا و هد ۲۰ ۱یذلوا یریثم ۱

 اا هداژ یراس ید رام
 ید] زا داماد داش

i FES۸ ۳ بسا و  

 یکی ما بودا دلو هد ۱۳: ردنرهش ( اشاد تزع (

 ۳ . یی ریزوشراددنرخالعمرا ۲۸۹ بوا واقیرفهدنرخا وا ۶ مفرتلابوشلوا ۱

  هدنلوالایذاج ۸۷ یربشءهصاخ ترازو بتراب هدنزکس یرکی كننامش ۸٩ و
 VES یروشرادو لیکو ربشم هبعاخ هدنسهدعهقلا ید A۹ یریشمودراآ یش

 ` .یذاجن یساضعا تلو دیاروش هدنل والا عجد ۹۰ ی ریشه طط هدنن صفا ید

 یازوشهدنم رج ٩۳۱ یریشم ود را شب هدد زینا طغاة رکسع تامظنت هدن رخ الا

 یاره, ودا ا اینپ اس ایذ ٩۱ یسلاو هسور هنسوآ یساضعا تلود ۱

 .یذاجو زکبضزس هانا والاخر ۱۲۹۵ نکیاهدنداتسرد ها لزع هرکسهنسییاوذ

 کی راید هدن رخ اهن ب ودنکهلت رزومه رلفز ظ رگیراید ونا زوق ملال نعهدنل والا

 .هتسلاع مر قادالس قره والزع رک نداد ماقا همس اقر بواوا ٍ

 نفد سی اف بودا لاحشراینوک رر وک كلر ۲۳۰۸ نکیا رز

: 19 EE CONT 2 111 ٹوف هد 

۸۰ 



 Hk ۹ ا ا ۳

 . ييطخبوبا هدعبویاقمماق فاقواهد ۲۵۵ یدلوا هدنناوخهش ب روا

E:یذاج هنسوا كمئالس هدنلوالوامیر ۳و یهاشداب “یا ماما هدنم رج 13 . 

 هتسواو یسهاب وانا هدنبجر ٩۵ ویسهابلوبناتساهدعب ویساهکمهدنرخالا

 ناک دازهش هدننامش 5٩و یسهاب لیامورو یهاشدا لواماما هدنسهحایف

 كن هنسوا یدلیا لاصفنا ندتماما هد +5 یدلوا یلعم طخ یارضح

 یدادیا لزع ندقلاضعا هد ۷۰ بولوا یساضعا الاو سلع هدنلوالا یذاچ

 یدلوا رومأم هصاخسلمهدنمرح ۷۷ و یساضعاالا وسل دارکتهدنلاوش

 هدنبجر ۸۶ و الوا ۲۸۳ یدلوافارشالا نق هدنناممش ٩۸والعلانس ر ۷۸

 . نوا كنسهدعقاایذ ۱۲۹2 یدلوا لیا مور ردص اار هدنم رخ ۸و شات

 هدهیس راف و هر یعمولعیدلدا نفد هب هناحش ر داق هد دنا وط یدلبالاح را هدندرد

 فحص روا ردراو ینیلأتکیارب یدا یعاشو داتساهدهفوصتم مولعو طسوتم

 هلیعماج هبفوصایا یدزای هفبرش "دلح ردق زویکیاو لئالد ردقواو شرش
 جم یسهج# « پیدا كزان هماقلا طسوردراو یراطخ لح هدرا ساس

 باب یودخو ( یدنفا نجرلادبع ) ندلاوم یداماد یدیا لقارم هیایکو

 طخو(ءداز یراسی)یداتسا هدقیلعت طخ رد ( یدنفاقیفوت | ,ندنسهبنکآ یوتف

 هداز نسم )نیطاطفا سی رموبلایرادرک اش رد (ینطصم نموح)هدنلو مسن

 (یندحو و نامع لردو « یدهز هلادع « قیفش )موحصو (كب هللادسبع

 ۱ دیدیا لقا
 . ردیمودم كیدنفا زیزفلادبع . ( هداز ییوتکم ۰ یدنفا دمج تزع)

 یبهاب هکم و ییاکحشتفبه زوسبول وا سردم هد ۲۵۱ یدلیا دلو هد ٧

 فاقواهدنسهرغ كنمرع ٩۱ و یساضعا یسهرنادقوقح هدنلاوش ۸۸ یداوا

 توفهد ۱۲۹یمسدان بول وا لوماتسا هدعب یدلدنالزع هد ۲ تولوا یشتفم

 بس ردکیدیش ردجشندن رار دم ف راعمیم ود یدا مع «نیطف نیس «صاشیدلوا

  ضفلاهدن وناهفاقو آر دیم ودع كناغاد ندا تافو هد ۱۳۰۷ (یدننادح تزع)

 یصتلانوا كنلوالایداج ۱۲۹5 قرهلوایرومًأمتالولحع هدمب وى ردم تادنس

 یودحخ كناعالع یساغاریکشی (ك.تزع) بم ۰ :یدنالوق*یدلیاتافو یوک

 یهاشدا یا رقرسهد ۱۲۷۱ بواوا نارق شضشفتلاب هدنوباه نوردنا بولوا
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aR ۱3۳ 7۱ ق دادنپ روا ا 3.رقناوزیوت ار  
 ییاقمماق لاو هدح هل ساعصنا هنطا هده ودم زا هدعب یدل و ادامادهداشاباضرلعو

 هنطا هن هدنم رع ٥٩ و یظفاع برف هتسوابولوا یسلاوادصهدنمر ۲۰۸و

 هدنسهدعقلا ید ۴ و رکب ایده را زود زکسنوا كتناضمر ۷۱ ولو هدنمرح ۰و

 ۱ ٩4 یدناوا لزعهدنسهببس |یذ 1۳ بولوایسیلا و سا ویس ءدنسهج | یدو مو رضرا
 ٤ ا وش 1۸و یدلوا نیمدلا و دن غىبليارطەدنسەدېقلاىذو همای هدنرخنالامسر

  هدیزفص ۷۲و همای ابا هدنرخالاعسر ۷۱و دارفلپ هدنسهسایذ 1۹ هلمالزع
 یماضعاالاو سل هد رخالا عسر ۷2 یسلاو ماش هدنرخ الایذاج و نوز رط

 ۷۸ یدلدبا لزع هدنرفص ۷۷ تولوا یسیلاو نوز رط ةوالع هدنمرخ ۷۵ و

 عر ۸۲ و شفلوا لزع هدنرخ الاعمر ۸۱ بول وا یسلاو هدج هدنلوالاعسر

 یمرکی كنبحر۸هو شما لاصفنا هدنرفص۸۶ .بولوا یسلاو همنوق هدنرخنالا
 د ءاقتو لزع هدنرخاوا كنمرخ ۸۷ بولوا یسلاو راک دنوادخ هدنزوفط

 ردنوفدم هداشاب ردیح ردتلا تافو هدندرد یمرکی كنمرع ۱۲۹۳و شلدبا
 "یلاو لصوم یرامودخ یدا مرکم «یصب , لاص ۰ قتم؛فقاو دهراداروما

 ۰ .ردکب نایلس هلرلاشاب قحو زبزع یتباس

 ا ا ردم ود كکب قیفوت . ( هدازاغارع ۰ اشا تزع )

 . هتلاس۱۲۹۲ الوزعم ,ندننلفرصتم هدیدح قربلوا؛نادیمریمو یرومآمهکع

 جوزا یرلترضح اشاب نحب یرظان هرج یتسهعرک یدلیا لاحترا یرغوط
 ۱۲۸ :بودیک هماشهللاشاب دآوف بولوا ندنرلرومأم هبلام ( اشاب تزع )ردشلنا
 هدنرحالایذاجس ۲٩۹۱ ولزعهد ۱۲۸ یدلوا قرصتمسدق هلیس هد ات یا موزەد

 ۰ ردشلوا توفهدعب و ش هد انیستهسهد ۱۲۹۳ لزعلادعب و شلواقرصتم هک

 . یودخشكافایطصم هداز ناتسب ردیلهیسوط . . ( یدنفا نطصم تزع)

 لبعاسا یسّوم هناحرداف ندنفرط یسهدلاو ردشلنا دلو هد ۱۳۱۹ بول وا

 وردنا هد ۲۳۳ و شلیا لبه هقسوم هرکص لب ع لیصح ردندالوا یمور

 تودک هشرش ج ردشلوا طاطخ وز نزن هلا لوخد هنوبام

 یدلوا شی ورد بو دیک هرصبهرکص بولوا یدنشقن هلسابا نددنفا ناحد چ



 1 ور دیدن ۰ دش ٤ ؛ عیهش ها روما“ ٤» روقو ۰ م ۰

 هدنعاط روفکت هدو و ۲4۱ یدتنا اشنا یماج ر نالوا قد

 یاد ؟ رد( رلکب د رورسمه واطع و اشا :لیلح )یرامودع بلوک م

 هوا بودا تافو هدشوا كن رخالایذاجن Vo 3 نجرلادع یحاح 1 ۱

 ۰ ردشلدا نفد

 هنداعسرد هلنا اغادع یرد ردندلوب (  لزوک یژوکاشاادجتزع)

e۱۲۵۹ بولوا ال رقرسهد ۱۲6۵و شلوا ندان رق ضفتلاب هدن وياه  . 

 هم :رابهدنل والایذاج ۲۹۵ یرظان باستحا هدنل والا یذاج ۲ ب ول زع هد"

 ٩۸ بول یرظانت راحت ءدننمسلبایذ ۲۹۷و :یناضفالاو سل تراوو
 یدیشم هیطیط هدرخالاعمر ۱۲۷۱ ردشلدا لزع هدندردنواکنسهح اید 1

 یدنالدتم هدر ۳ ادا مقسم یدلوا توف هدنرخالاسر۱۲۷۶ یدلوا

 . كم رهاط) یزکید بولوا ندرااوزعم فرصتم موبلا ( ك بنجن ) مودم"

 KEE رح بتکم هللا ( كب مرکلادعع) ا ی

 ۱ ۰ ردوا: توف هد ۱۳۵4 هکر دکب .دشار

 كاکح ردسودع تن دنفا دک شار یادسوز " ( یدنفا نام تّرع (

 باسح رد عاش یدایالاحرا هدنناخ دیشادبعناطاس رخاوا تولوا ندنقانصا

 ردیلتف هرق ( یدنفا نیس تزع) یدبارثارب رتاد هنسهیمست مسا هللا دا
 .( كب تّزع) !ردتدارەش هادوب ردن رصامم .تانشادمان" یدلبا دلوت هد ۵

 ردبحبودیا تافوهدنشب كن رخالایذاج ۱۲۷۸ بول وا ندنرایالازیقت ەن رحم

 . شردم.. ( هدازیک اوک.یدنفا ینطصم تزع)) -- ۰ ردشلدا نقد هاشاب
 ۰ ردشلیا تافو هرکصندنلاس ۱ ۲۷۸۰ یدلوا یسالتم هفوص «

 بولوا:ندرانلوا لخاد هدنننادب كماظن. (كمز ۰ اشاب دعتزع )

 ینادناموق ربمزا هد ۱۳۲٩۳ و یسیر هصاخ هدعب یدلوا قیرفواول ضقتاا
 ۱۳۸۸ (یداوا دعاقسا یرغوط هنلاس ۱۲۷۸ تولوا یر هصاخت زارو
 ندم« 3 "ریل رد ودب ينتسکتيم وطن یا و اوو هشتم رخالایذاج

 ۱ ۰ ردکب تفصن دج ندناطباض ودع یدا

 یتا ول فیدرءهدنسودرآ دصاخ e ندنرکسع هدو ) اا , تزع)

 انا لار اءوکصت دنلاش ۱ ۰ یدشلوا



 ۳ زی تارا 2 تزع ) یدلواتوف گم هنس یيارب و ۱

 ییجدیساح هصاخ هدنمرم : ٩۳ یسیجهبسا تداهسرد هدنسهجخ| یذ
 كناشاب روز . ( یدنفا تزع ) = ۰ یدلیا لاحتراهرکصهنس ییارب بولوا

 تزع ظفاح ) یداوا توف هد ۱۲۸ بول وا ندنسهنتک هناخرتفد ردنردار

 هد۱۲۰۸ یدا ندنم افلخ یسهط وادیساح ویاماكنىدنفا قوش ندلاحر (یدنفا

  یسها لبطصا ضیفتلاب ( كب دجا تزع )ا ردندارعش هدننیکنآ یدلیا لاحرا

 بود تافو هدنشب نوا كننامش ۱۲۹۸ یدلوا لصم ناهس هکتو

 تاکب نیسح كچوک لدبلف . (كي دج تزع ) - ۰ یدلدیا نفد هرادکسا
 بوبوقوا ند( یدنفا دشار دم ) یسیتفمهیلف هرکص ندنشای قرق ردیمودخم
 ناسحا یتیولوم هنسوب هدنواهفیرشت ههنردا هدنناضمر ۱۲۰۳ يدلآ .نذا

 ۱ ۰ ردرعاش «لاعیدلیالحم را هد ۱۲۷۰ یدلروس

 ۱۲۰۷ ردیلغوا باکب مهاربا ندنادناخ هدنراد ۰ ( اشاب دمج تزع)

 روحاربمو یشابیوبق بولوا رادرهم قاد اشا لعیسیع یدلیا دلوت هد

 . ید هدشلادفک كناشا : مهاسا یلهتراپسا تدمرب یدلوا هدوبوو یسهاب

 اشتم هد۳۷ یظفاج زاغوبو قرصتم هبسوزب هلقلناریمریم هد ۱۳۳۰ یدنلوت

Egزاعو هدنسهدعقلایذ ۲۰و یسلاو یلوطااترازوهمراب هدلوالاحسر  

 دردا هد .٤٤ یدلوا ابرد نادوق کا نرا كنحر ۶۲و اج یجا

 ۱ مظعاردص هدند ردنوا ثكنرخالامسر 4۶ بولوا ا هنسودرا ییشو

  هدنعاط روفکتو لوزعم هدنسنکیایمرکی كنبحرهنسوایدلوا مرک ١ رادرسو

 24بولوا یظفاخ نیدو هدننبتلا یک كنحر ۱ ۲4۷ یدلوا زوم هتماقا

 راصح هرق هدنحوا كتناضمر هنسوا یدلدا لزع هدنسید .نوا كنلوالاعیر

 :تنرخالایذاج ۵60یدلوا یسیلاو ینومطسق هلساعضاا یرتناکوهرقنا ًاقاعتمو

 یظفاخ ماش سابارطو توربیوادمص هدنبخر ه* یظفا زاغوهدنحوا نوا

 بلح هب داعس رد هلغلوا حورج ندنعایا هد را بولوا یک ماشلا ةي رو

 یرکی كبر ۵۸ یدلوا ملتعاردص انا هدنسیمرکی كنلاوش ۵۷ یدنلوا

 یدلدمالزع هدنربنوا تنرخالاعسر 94 یدلوا یسیلاو هن ردا, هلا لزعهدنزکس

 یدلوادعاقتمهلالزع هدهدمقلایذ تولوا یسلاوزاک دیوادخ هدنلاوش ۵

 ؛ روبط ردنوفدم هدیوا . یدلیا تافو دنسید نوا تان رج الایذاجحج ۱



 لو ۳ بوبا ردشودخ تند نا 3 هداز را زج ی

 . یدلبا لاحت را هد ۳۲۹۰

 یداوا قیرفو اول لوخدلاب ههناهاش رکان هدتناد (  اشاب تزع)
 یذاج ۱۲۰۱ یدلوا ییاقهکافقوازوو هرقنآ یناریمریم سراب هد ۱۲۵۹ هدعب

 نداکحاوخو یتاک شاب هرحز ( یدسنا د تزع) یدلوا توف هدنلوالا
 ۰ ازین وفدمآ هدرادکبنا یدل وا توغ د ۷۵۲
 كشدنفا دعسا دج یراس ( هداز یراسپ ۰ یدنفا نطصم تزع )

 هد۲۵۳ یاب لوبناتسا هد ۵ یسهباب هکم د٣٤۲ النه ۰ س ردم ردیمودخ

 ه۸و یسا ییا مورد ه٩ و یلوطاا ردص هدننحر ۵ یاب لوطانا

 هدنرفص۱ ۲۰۲ یدنلوالزع هد 04 بول وایرظات هناخ موش  ەدنسەدەقلاىد

 یدلیا تافوهدنسیکیا كننابمش ۱۲۹۵ لزملادعب یدلوا یرکسیضاق لیا مور
 .ندنیطاطخ هرهمو ندنابرا تفرعمورنه » قوطنیدلدنا نفدهتنابیردب هدف

 هدنقح ینالب یدا مورداع هدقلعت طخو نامز ةحاوخ هدیقسوم بولوا
 تعفر)سردمیودنع ردشغ د «رایوسنالیردکحرک هداژ یراس هسنا نبع»

 هد هّللاءاطع) ندنرلدالوایدلدنا نفد هرلاقهلا تافوهد ۱۲۶۷ ( یدنفا دمج

 ۰. رد((اشاب بیج )هدیمودخ رب یدیشلوا یسالثم ریمزاهد ۱۲۸۳ شزدم (یدنفا

 رلکب ندنا تافو هدنزکس نوا كنمر ۷۲2۵ ۰ ( یدنفا دم تزع)

 ٠ بطخ هنعماج هننرصنهد ۱۲:۳ زدیموده كندنفارع دیسلایطخیماحیب

 ۱۲۵۹و سردمو یاطاتس “یا ماما هد ۱۲۰۰۱ هلغلوا بوخیسادص یدلوا

 ۰ لوا ماما هدنسهایذ ۱۲۰۹ یدلوا یسالنم رانف رهشیکی هدنسدعقلایذ
 هکم ًاقاعتمو یسالنم هسورب هدنسهرغ یلوالا یذاجب ۱۲۳۹۰ یدلوا یهاشنهش

 هدنا والایذاج ۰۳ یلوطانا هدنلاوش ٩۱ و لومناتسا هدنسهدعقلایذ 1; و یسهبات

 رلکب یبلیا لاحرا هدنسهایذ ۱۲۹۵ یدتا زاوحا ییرلداب علیا مور

 ۰ ردشلسا نفد هنناپ یرد هدنکد

 هسور هدنناوش ۲٤۸ بولوا ندنسافلخ ییوتکم (.  یدنفا تزع)

 هدنسهصا یذ ٥٩۹ ویربدممربخذ ه رکص و یسهفیلخ- .تمذهد۶ ٩ ویسخهعطاقم

 ی هب ساخ ماهسا ناف یرادرتفد هسورب قلارار یسحهبساحم ماهسا



 ۱ ادیت د ىلا مازا هب داس هننزخالا غیر ۲۲۳ یدلوا ىنا اا

 یدلوا یبا مورردص هد ۲۲۵ یدلبا تدوعهدننامش ۶ ول رواک دو
 تولیا لیوحههسورت هدمب یداردنوک هه هبنوق هلا لزع هدنربیرکی كننابعش
 ۲۳۱ یدلوا لیامورردص تر هدنرخالامسر ۲۳۰ یدلروتک هثداعسرد هنن

 هد ۲۳۹ یداروتک هن للوسلک نداروا هللا لاسرا دهربت لزعلا دنرخ الی

 ۳1 راقع ترثکو هدازیک یدلواتوفهدندردنواكدناسش ۲2۲ یدنلواوفع

 ۰ رد(كی تفع) یودخ یدا لوذبیسهیفدمسطاو هدازاندحایتحا
 ۱ ۱۲۰۰ ردسودخ یدنفا اص ( هداز یەک . یدنفا د# تزع )

 یذاج ۲۳۸ تولوا یسالنم هطلغ هد ۲۳۷ سردم هد ۲۱۲ یدلبا دلو هد

 ۰ E یدلاق هلس هدنزع ترت فرات نوجا كنو دل ردتوک هناشک ہد رخالا
 یداوایسالنم هکم هد ۲:۱ یدلیاتدوع هدنرخالایذاج ۲۳«ردذعد تلاح
 یرومأم راقد مینو یفتفم نیدرح.د ۲4۳ بولوایسها لوبناتسا هد ۲

 یدلبا تار ا هد ۲۵ یدلوآ راف هتهاقا هدساوس هد ۲4۶ یدلوا

 دما (راثآ نازخ « راکفارام )یدا ۰ فیرظ * قوطن ۰ مع * رهام عاش

 هدنقح یدالوا یدنک ردراو یسهموظمر هدنمان (ناشک تناو یناو دکیا

 ردص اشاپ داو ( دادو وداشرودارم ودأوف « داشهلوا غاب راح هئزعردو )

 هداز يح هلنافو هد ۱۳:۸ بولوا سردم ( یذتفا رع دارم ) یدلوا مظعا

 “ھت رومآم هدادش :بولوا نداتک ( یدشفا داش ) یدلدآ نفد هنهاکرد

 لازا نکیآ كحوک ( یدنفا دادو ) یدلواتوفءرکهندنلاس۱۲۹۲ كزدک
 ۱۰ ردلغوا كندنفا داهر ( یدنفا كندحام )ندنلاجر الابیدلیا

 تولوا یرادهنزخكناشاهرکبونایماس ردللزوسیغا - (كددجا ترع )

 یدلو توفهدهیعفرس هدنناخ د وچ ناظاسرخاوا "یدلوالخنادهناق ادختک هرکص
 ردسودخ كندنفا لیعاعسا ندناکعناوخ ( هجاوخ یدنفا تّرع ) ردرعاش

 نكي طخ نسح لس یدلیا لوخد هنسهطوا هلزخ هرکصو هنوناه نوردنا
 0 لقسیوت هم ) یدنفا تژع یعاح ) ردروهشمطاطخیدلوا توفهدرلهنسوب

  یسحهعطاقم هبنولوا هد ۸ تولواناکحاوح ءمز لخاد کلنو ناود

 ۱۲۰۳كنلغن ( كن دج ترع ) ندرلهدا زم یدشش هراهتسویدشلوا
 رک روم . ( كب تزع) - ۰ یدلدا نفد هرادکسا بودا تافو هد



 یهدا رغ ا لحاد ا اا نا د

 ناخ نطصم ناطلس یدلوا لونشم 1 اشناو تا ریب دوشیلاچ هلکب مهار 1

 داشک رارکتهدلوا ناخدیم ادع ناطلس رود یغاحوا یهطلاب نانلوا وذل ہدنرصع "

 یماقاهداعسلارادهلتس وسنم هاش د ریزو هرق یدنلوا غارح هاروا هدقدنلوا

 هنا رض هدننابعش ۱۱۹۳ یدلوا یسداب لوا ٌةبساحم ءرکص یدلوا یسجزای
 دناشاب دیجلیلخ یدلوایسادخک ناطلسهاشویدلروک یتمدخ نسح بول وا یتیما
 كنلوالا یذاچ ۲۰۰ و ینیمارهشهدلاوشولزعهدنج و | كنبحر ۱ ٩۳ بولواداماد
 رکیراید هدنرفص ۲۰۱ و هبناحهترازو هدنناضهرو یتیما هناسرت هدنشب ییرکب
 . یسیلاوهدج ءدبجرو یظفاغ ربن هدنرخالعیر لیاچیا هدنلوالامیر ۲۰۱ و
 یوطاا هدنلاوش ۲۰۷ و یلاورصم هدننحر ۲۰6 و یظفام زاغوب هدعبو

 منعاردص بولک هرادکسا هدنشپ یرکی كنلوالامیر ۲۰۹ پولوا ناز
 هه اسینغم دعب بونل و امازعا هزقاسو ل عهدن زکسنو| كل والا مینر ۲۱۳ یدلوا

 هدنرازاب قلاب یدلواتوف هداروا هدنسیکیانوا كتناضمر۱۲۲۷ یدلدا لیوحت

 a بولوا مر و بانچلام یدیاردتقم ۰ ردم + بتاک + ۍدلبااتپ عمار
 ۰ . + ردشيامتختا

 ترڪ )- ۰ ردیمود کی رد دیعدا زا ۳۳ (كيلعتز ۲ لاو

 هد ۲۳۷ ندمراوهقرق ېن بولوا یسیتفم كناروا ردن راف رهشکی (یدنفا
 اوف ييوٽکمو WY ) یدنفا ترج ( ۰ ردندا رعش ردبشلنا تافو

 زی زلدعردشغد هداز ی وتکم هتمودخردشلوا توف)هدنخر ات ۱۲۰ بولوا
 ندلفردیودخ یلدا نک ا مواز یل ەرىك ۰ كب تزع) ۰ ردیدتفا

 . هرکضیرظانر رس ۸ ,یناک ناهار هد ۲۲۳ یدلوا ندناکحاوخ بوش
 ی بواوا یا ا هنالاس هد ۳۸ لزعلادعب و یبیج رک ترادص

 هد ۳۹ ,یدلوا ندناکحاوخ تی ندیلف ( كب تزع ) ردشلوا توف

 كناشا ىلع ید ( بی تزع ) يدلوا توفرهدعب بولوا یتسا ,نوردنادغاک
 ۰ ردشابا تافو هد ۱۲۶۱, ردیلغوا كکب مدآ ملا :ماخهاش ییهریشه

 هد ۱۱۸۱ دد ودم تانانشاپ ناق لوک ( كم قطصم تزع )۰

 هد £ یب دار ک۲ ۰ ٩ یسالبمهب ردآهد۲ ۰۸ یمالنمبوا مدنیج ۲ ۰۲ سردم



 د كکبا نیسم یا اهایدع مرا ) اشا ا ا

 یدلیدلون دن دیرق كاکب ندنسارق E ندتتافاضم لو هد ۹

 هدبلوالایذانجن ۷۱ و دن یشاوو ایف نادرب بتولک هن داع سرد

 :لزعەدنشبنوإ كنبحر هتسوا هدنعف ر نارا د زت یدل وای سرج زاپیماعاهداعسل ازاد

 ٠ ندهناهاشفرط هلیسا ۶ !اقهدنسهناخكا ردم ناق بوبا یوا هر ورم یدلدما

 ۳ 4 و۷۹ یدلوا یح زاب ازارکت :هلمناسجبا هطعا شور غز وشب كسید

 ۱ یاد AA یمارهش هدنرخوا ۱۸۷, بول وا یتما هنا رض

 | هدنسیکیاكنىرخالایذاج هنسواویماقمک اق ترادص هلترازو هدنستلا یمرکی

 ۸٩ و یسلاو ندا هللا لزع هلی زکس كنلوالایذاج ٩ یدلوا مظعا ردص

 اویس ًاقاعتمو لیا جیا هدینلاوش ٩۳ و رصم؛هدنزوقط :یمرکی كنناضمر
 مورضرا بنات هدنسیکیا كنناضمر ۹۶ و هقررارکتومورضراهدنرخاوا ۱٩۳ و
 .هدنوک شبیللا پولوا مظعاردنص ابا هدنشب یمرکی كنیرفص ٩0 و یبیلاو
 . كنرفص ۱۹۷یدئلوا مازعا ه هبلف هللزع هدنستلانوا كنناضمر ۱۹۰ یدلک

 .پحاص یدلیا تافوهداروا هدنلوالآعسرا ۱۹۸ بول وا یسلاو دارغلب, هدیدرد

 ندودنک قلخ بواوا ناسللاطویضم ۰ موتک «ییعاصقلخنسح«رومشو ةع
 . نیما دچا ا ) یماما یسهاد ندنسردم راخنروم نطعب یدیارکشتم
 O hs یدلوا ټوق هدنزوقط نوا. كدناضمر ۸ ) یدنفا

 و ددیشح < كتىدنفا دعس دم یشابیکح ) یدنوا دج نیدلاتزع (

 ۱۲۰۵ یدلوا ینالنم ماش هد والایذاجن ۲۰۳ یسالنم طلع هد ۵

 ۲( كد تزع )۰ ردنوفده هددوا یدلیا تافو هدنسنبتلا نوا كنیجر
 هد ۱۲۱۲ یدلوا یک نی ءان رع یدلرب و كلده-حاوح فتزلوا ندهلبتک

 تزع) ۰ یدنا ؤا نقد هنن یدنفا ناخ یا دک ناطلسهد هبناملسیددلزا تافو
 دنبرلهطوایبدمآ هرکصو ترادص "ییوتکم ردود كکبفراج لکی ,(تابدع

 e ةلاصا هدهد ءةلایذ ۲۲٢ یدلوا ناوید "یدمآ هدعب یبلبا لوخد

 . بتاکو لعاش ردنوفدم هدنسهعشج قابرا یدلواتوف هدننامش ۲۲4 یدلوا
 >هدنزجخالایذاج ۲۲۳ بولوایثابیجوبق ( هدازنربش كب تزع )-۰ یدا

 ۳ را ,٠٠ زد شا لاحم را هدسب us اغا زا ریس

 غا n نایحهطلاب لفلژ ردلراومتارفعز ¦ (ابشا دم تزع )



 فرضت افر طا همنا هلقلاریمربم ه E تدمر هدنیا زرا
 . ردشایا تانو هدماخ ( زیزعلادبع ) ناطاس رصعرحاوا یدلوا

 لر بولوا كبر ندنرابحاصم ین دارم ناطاس  (اشاب بزع)
 اشا بزع هددسورت یدلریو قلاشا ء هرکصیداردنوک ربفس هرصم هدنسهراشب

 ۰ ردیرثا كلوب ید

 یرود لواناخدج اناطلسبولواندهمع نهمزالم (  یدنفادمیئزع ) ۰

 توف هد ۱۰۷۰ بولوا ندرابهاتس ردم رکیراید ) كد یئزع ) ردندنسا رعش

 ۰ رد عاش یدلوا

 هللافطل هدازیدنفاایرک ز ( هدازهنشو ۰ یدنفا دمار مش نزع)

 هدنمرخ ۱۰۷۳ یدلوا النم ۰ سردم یدلیادلو هد ۱۰۳۹ ندنیلص یدنفا

 یلوطانا هد ۱۰۷۹ یدلدا لزعهدنرفط ۱۰۷: بولوا یسضاق لوتناتسا

 لاصفت|هدیجر بولوا یلیا مورردصهدنرخالاممر۱۰۸۰ یدلوا یرکسیضاف
 هدننابعش ۱۰۸۸یدلوا یرکسیضاقلیامور بنات هدنلوالایذاج ۱۰۸۷ یدلیا
 ردوفدم هدخای یدنفا يح یس یدلیا تافو هدنناعش ۱۰۹۲ یدلدا لع

 رک دن رادقمریو یاقاطاهنونظلافثک یدا حرک . یحاص قلخ نسح«لاع

 ۰ ردراویرعش ناویدو ۍسارعش -
 معدن« بتاک یدلزا توف هد ۱۱۰۵ ردلناو ( یدننفا دم ییزع)

 ۱ ۰ یدنا عاش

 بوشش ندمالقاردىم و دح كناشاب دخدامادرادرتفد ۱ ) اشا لعت نع

 یدلوا لوا قش رادرتفد هد ۱۱۶۱ بولوا یسحوتکم رادرتفد هد ۷

 ماقماق هدنشب نواكنناضهر یدلریو ترازو هدنرب یمرکی كنلوالاغیر ۱۳:

 یدلوا زومًءهناورهلنکلیلاولوطانا هدنسادا كنسهدمقلایذ یدلوا یلاعردص

 یداوا توفهداروا هدنسهرخالایذاج ۱۱:۷یداوا یرکسعرس ناور هرکص
 سیاشی ای هعشچ رب هدنس وبقلیسهداشام مساق ردن وفدمهدنعماح ناطاس هغ اص دنا ور

 یرایرهش رادیلس یرب ندندافحا رد( نایلس تعفر)ندلاجریدامادردشنمو
 ۰ ردکب دج

 ىياقەد ۱۷4 ىدلواناسقیسوىقافا تولوا ندنسردم ( یدنفاتنع )

 ۰ یدلواتوف هدعب یدلدنادنعم هدکلرب هلددنفا دعس هدازیمشج
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 ةنسلا ر د بش یداوا توف هدنسهدعقلایذ ۱۰ Yo ایر

 1 ۰ یدلوا(یدنفاشیورد) هنر رسا وند بحاص صاش « « ملکتم
 r هد ۱۰۵۳ ردرتعم كنراغا یشاوط ( افا یعرع )

 ندناکحاوخ ضشتلاب ندلف . ( یدنفادجا نافرع) --.یدنلوا نفد هدجا
 ۱ ید وا توف هدنرب ییاوکن كنبحر ۱۳ کیا یسحهعطاقم درک یدلوا

 ۰ ردشلا لاحرا هد ۰ ( كب نیما ) یودع یدنلوا نفد هدرانکس

 ۱ ۲ ۱ ردمودنج یدنا لبلخب طظفاح ) هداژ نیم اشا دج ا نافیع )

 ۳ هدعب تولوا ندنسافلخ یسحوتکم رادرتفدهد ۱۲:۲ یدلیا دلو هد ۰

 .هملامهد 6۳و یرادرهم اشا اطر ىلع اشا نیسح اغا و یتاک ناود اشا بیج

 هرکصهام قحر و یسیج وتکم هملام هژزنامم هد ۵ هفیلحرس هد ۷ یز

 یلوطاا هما وا لوا هد ۷۲ و ىج وتم 0/1 هد "۱۳ و یرب دم هلام صاوا ۷

 ماکحاهد ۸۵و یساضعا الاو ساجد ۷۷ یراشتسم هیلام هد ۷۵و یرادرتفد

 س

 ' بولوا یسلاو هد زدا هلرازو هد ^A الا و اجا ارحاو یساضعا هاد ع

 سټ رتلود یاروشهد ۳٩و یس ر تاکاحخ ۲۹۰ و یدایا افعتسا, هدهام شب

 بولوا ی .یقوسیموق لاوحالم*هد و و نایک هدنرحاواو لاک

 هجا میدی تافوینوک ییشهرکب كنل والامسر ۰ ٩:یداباافشسا هد ۶

 ۰ ییا 0 «قداص ۶ء عاش ؛بتاک بول وا ام

 ۱ ۱ 27 و اجا 1( یددفا دو قرج)
 ۰ ردعاش یدلوا توف هدئلا 6ام نشر نایاب رسم کیت هی

  رداشا لع یودنحم یداباتافومد ۱۲۷۱ یدلوا اول ریمهرکص یدلوا ندنونف و تیتر همانا رک اسم, له هداپوروار . شاپ قرع)

 : هزکصویلم كبر دمج ىلغوا نیدما . ( كلم نبا٠ فیطللادبع نیدلازع)
 نیرحلا مع یدلوا توف 2۸۲ ۰ یدلوا یبردمیسدس ردم یتیداب هدهریتپ كن آ

 (دیجادبع ( یودحم یبلبا فلآتءهرتاسو باتک ندفوصتو جوش هافوو

 .هدیمودخ ربیدلیا حدقن هلاسرر نیم یدین أرق تاغلهن راترضح ییاثدارعناطلس

  بولوا هداز انا رهاط یجرهاوح (.  یدنفا ندلازع ) ۰-۰ رد(دج)
 ۰:یدلوا توف ۱۳۳۹ یدیاسردم

 ندهر زجهد۷۱ تولوا ی.هداز ردا ر كناشا ناخ رد (اشا ریش نس دلا زء (



ea RS TAS ۱ MPI O ۲ ۲, ۳و زر  

 ر یب ناو لو ودا ا ناطاسهنبیداوآ
 ۰ یداوا توف هد یدردنوکهنوباه

 هللا هحول ندا اخت دیک عماج هده سورت ردد یع دا ) یول ) 1

 یدنلوا نفد هنناي ناظلسربما یدلبا لاحراهدسناخ ناملس ناطلس رخ اوابونلوم
 ۱ و

 .هدنقلایذ ۱۰۳۲ بواوا یضش اشاب ینطصم هحوق ۰.( یدنفا یلدع )
 ۰ یدلوا توف هدنرنوا كفس

 ٤ ع یدلوا توف هد ٩٩0 ردسلهنردا ) یدنفا د ریپ یرادع )

 ۰ ردیعاش
 رادهسیک هاروا ضیفلاب ندنلت نونامه ناود (  یدنفا دم یراذء )

 هکر دنسیلاب یتکم یال یشوح ہد هناشوط یدلیا تافو هد ۱۱۰۹ یدلوا

 ۰ ردنوفدم هداروا روند (یتکم یثاشواج) مولا

 هکب ینیعریما نطوتم هدیوکسا بولک همور ندرع  (مکح۰برع)
 لاح زا هد ۸٩۰ یدلوا بببط هو نامهیارسبولک هث داعسرد هدعب یدتنا برقت

 ۰ یدا زاون بیر ردشلبا
 یدلوا یضاق هحرلدثس هدسدقو سودر بولوا ندناضق (هدازبرع )

 هد ۰ ردشا را نر ی یدا لضاف یدلوا توف هد ۰

 لکت هلا نطوت هدکینالس (  مشا برع ) = ۰ ردرعاش یدلیا تافو
 جدع ( ۰ ردندهتظم یدلوا توف هد ۰ یدآ ریز شا شفت

 مویلا(ردهب رع E 1 ۳ )ید زا لث اقهدیحنافترضحرصع ( یشاب

 ۰ ردنسات كى و ید یلکاف

 YASÎ دززشناد دلا کی ( هداز رام ۰ ۰ یدنفا د یشن ۱

 شرع )ا = ۰ دیا ( کاچ ) یعدق مان ردرعاش یداوا توف ًانوعطم
 هدنرضعلواناغدج |ناطلسیداوا یولوم ءرکضودنمشناذ ردیلهربت (  یاح

 ۱ ۰ ردیاش یدلبا لاخحرا

 هدننافو هدد مدآ یدلوا یولودلبع لیصح ردلباتنبع ( هدددیضیع)

 ( رددج رودوب یدک مدا رود ردلکد ) هکیداوا هش ینضناضولوم هطلغ
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 نر 7 اش رار ا یسح لا بیطو مهارا الا
 لغز هدازاشا یسیوو تارشو طباض لیحرو یشاهم اکس جوا هل رلکب لاج ماقمغاق
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 1 ۳ وب E ۳1 دلوا زا هج هد یناھک ا یاضفوشو دیهش اش( كبجور

 و
 ۱ ردیمودخ كندنفا نیما یردار اشا ورب یرظا هر رح ) كى نامع )

 ۲. داباج ماشا توفر قداص ندالکو هلا لوحد ا6 ر "ییوتکم

 ۱ سهند د نوا كل و الایذاج ۱۳۰۹ یدلواندندعاقتو ندل واهرکصیدیشلوا

 نفد هنسهکت نیدلاماظن دیس هدنسوبت یرولس یدلیا لاحرا ازواج یشع

 E ۰ ردشلدنا

 كرد ا تلون هدیحاص راصح هرق هد ۵ ) یدنفا ج نامع )

 هدنحرات .Nê نودا شرد ندیدنفا ھاراق اع ندنیر چم هدهسورب

 دریا |3 فرش ثیدحوهقف ندنرصاعم ربهاشم بویلیا تعزع هرضم

 لن ید نددنفا فبرش یجروک ند هروهشم هلاسا و تدوع هداعسرد

 تردقهفرص یخدهنایصح یسرافناسلو بطنف یکییدلیا هیلاو هیلاع مولع "

 . قدهثلوا مازعا هصراق هلسام هدنګ رات۰٩ هلماودهن هللح ةناخاوتف تدمسو

  تدوام هنتسیلصا نطو لاصفنالادمب بوناوا لیوحت هاب شوم هد ۶
 عفاح دیزباپ كلرهلک هیلعرد ءرکص تدمرب بوننا لاغتشا هما سیردت ردنا

  نالواعودوم هنتیلهادو لاغتشاهلا یی ردن بط نف وهللوصا بک هدنش

 رکا دعب یکی یدلیا لاک زاربایند هدنتمدخ یخ" هش د بتک سماع ةعیطم
 . كنفرشنامعش نیسهنس 6 نکیآهدکلیا سپردب ,فررش.رسش هدهمقوصایا

 . یدنلژانفد هد راصنبوبایا ترضح راو كر دا لاحت راینوک یلاصیشزون وا

 908۴ هعفد حاقربو ملح * لضاف. قتم» اط بسنتم هبواوم يلع تشرط
 ۰ ید ندهروهشمناوخ یوم هلنروص قلوا قفوم

 هکمربا هدننفو یرد ردمودخ همر فیرش .( نالم فیرش )
 یدلوا توف هدعب یدلوا هاراشم .هدنراما هتسودنک هش فیرش هرکص یداوا

۳1 
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 ا 4 ا هدرومآ
 ۳ و یالاربم هناشوط ندهناهاش رکاسع ( نسیوت * كناع جام 9 3 ۱

 . یدلدا نفد هدهصلدوس ردشلئا تافو هدنسهرغ كنناعش ۱۲۹۸

 تادراو فاقوا بولوا ندنرارومأم فاقوا . ( یدنفا ردفص نایع )

 هدیدنفا ريما كحوک هوا یدلوا توف هد ۱۳۰۱ قردلوا یریدم یسرادا

 ۰ ردنوفدم

 . مود هددقابلا دبع یضش ینا ولوم وق کي ۰ (هددنیدلاحالطناقع)
 . هنتس ید یللا یدلوا 3 هنر( هدد هح را ع )یی هد ۷ رادع 0

 هدهنکتیدلوا ) هدد نیدلا لالاح ) یودح هنر ردشلبا تافوءد ۱۳۰ نایت

 ۳ مولعو ناوخ یسراف ردشفلو هدنتساير ماشم سلع تدم یلیخرب ردنوفدم

 ۰ یدا فیطلو فی رظ ؛دنههصح ندهہ رع

 یبشح وا ندودرا یعکیا هلقلا ول بولوا ییالاربمیراوس ( اعا ناو

 هد رخ اوا یلاوش ۳۰٣ هدک دلک هکینالس نددردا یدشلوا وخاف ه ودرا

 . بولوا ینادناموق توربو اولریم ضیفتاب ( شاپ ناع ) رکید یدلوا توغ

 - ردن وفدم هد وایداواتوفهدنلناوا ۱۳۰۷ هدنذاتسرد

 لیا مور بوللو هدنراقلفرصتم هرشط رد دنوزیرظ ..(اشاب نع ) ۰
 هدنسهدعقلا یذ ۱۳۰۰: الوزعم یدلوا فرصتم كناح هرکص كا و یشاپ

 ۱ ٩ یدلیا لاح را

 نل :و اهنو ۷ ردس و دم یدنفا e ( هدازلاکح كي نامع ) . 

 ناهج تمدح یهاشنهشتربضح تامستک وش تاذ هدیرلکل هدازهش ضنفالاب

 قیرف هر بولوا یناطلس یانرق "یناث هدنوباه سولح یدلوا رومآیهدراتبق
 ردشاوا یهاشداب ترضح یانرقرس هدنلاحترا اش یدج یدلوا الب هرکصو |
 هنناتسربقیسهزت ینا ناخدوحم ناطاسیدلیا لاحم را.دنسهرغ كش رنص ۸
 هدتمدخ نشح هلنعیط هغ رش فحاصم قوج ر هدهسنامع هدعیطم ردشلدسا نفد

 یدلواتوف هد ۱۳۰۷( كبرع ) بولوا رلکب رعو داوجیرامود ردشفلوب
 باکو اشا مهدا قبرق  هلموحص اشاب ابر نوا ناپام بتاک رس یراداماد

 ۰ ردیدنفا( كب داوج )هناکولم ب انچ نوبام نیبام

a 
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ESو ا 4 یسیتفههناخم وط یو  

 9 رلاغاقا N ARAP ینوک یجچ وا كنیرخالا میرا ۳۳

 ۳ ۱ سیا لا اس . ریو
 ۳ و یلاعردص ییوتکم ردیمودم كناشاپ فور (اشاب ناعع)

 4 و یس باک الاوسلحهدن رخ الایداج 1 یدشوا غارح هلق یدمآ

  هدرفص ۷۲ و یساضعاالاو سل هدشحر ۷۱ يتاکشاب یلوطانا هدنرفص
 یسلاو شین هلترازو هدنلوالایر ۷۷ و یفرصتم كيناج هلیسهاب لیامور
  یسر ینویسیموق نیرحاهم هدنسهدعقلایذ ۷۹ هلبا لغ ,دننئاوا ۷۷ بولوا

 یرکب كنسهرخالایذاج ۸۵ و یساضعاالاو سلحم هدنزوقط كنم رح,۸6 و
 لنعهدنسپد رکی ثكنلوالا یذاج ۹ بولوا یسلاو هر هد ز وقط

 نیک بحاص یک یرد یدلوا توف هدنفس یرخالامسر ۱۲۹9 یدنلوا
 ۱ ۰ یدبا

 یرکسع "یدادعا بتکم هلا لولد ۲۲۳ ردبلمروح ) یدنفا نامع )"

aتوف هدنحوا ۳ كوالا مرر ۱۳۹۹ ردشلوا ندلاوم بول وا  

 ندالضف شمزای باتکرب رتادهوشو فرص)ءیدلدانفد هدجا هحءهرق یدلوا
 E E ee ۱ ۰ ید

 یناکیربم هد ۲۵۰ یئانابق (.  هداز یی و اشا دشار ناهع

 بولا هد کلم قیرط هدعبیدلوا ینالنم ریمزا هد ۲۰۲ تولؤا یاسقتافاعو

 ناتسزالهدنلوالاعیر ٩ و یفتفم نوزبرطهدننابمش ۰۷ بول وا یاقمگاقنیدیا

 هدنرخالامسر ۷۱ و یر ییویسیموق تامنذ هدنرخالاممر ۷۰ و قرصتم

 یربدسهریخذهد ۷۲ هرکص بونلوا لزع هدنلاوش ۷۱ بولواپ ین و اعمهیطض

  ینسارهش هدنطساوا ۲۷۳ وشلوا وا فتصیوا هدنسهدعقل یذهنسوا بولوا
 تامظس هدنلاوش ۷۲ بولوا یساضعاالاو سل هدنسهدعقلایذ ۲۷ بولوا

 هدشل والا .مسر ۷۸ و شلوایسلاو ربمزا هللرازو هدنمرم ۷۷ و یساضعا

 نامش بولوا  یسلاو دقس رح رازح هدنناضمر ۱۲۷۹ بونلوا لص

 هدراصح یدلوا توف هدندرد كنسرح ۱۲۹۸ یدنوا لزع هدنزوقط

۰ 



 ۰ مس دو یدلوا توف ا ك

 . یمالنمبلع هدنسءدنقلایذ ۱۲۸۱ سردمردناهرقنا +( یدنفانایع )

 . ۱۳۸۲ بولوا یعش طالب (یدنناناغعدیسلاجاطا ) ردشلوا توفیدمپ بولوا
 رد(یدنفا فراع ,دجایجاح) یناک تايغرشلفحم یلغوایدلواتوف هدنناطمو

  لبطصامد۱۲۰۳۰ قردلوا یسهمدخرسیروخا لیدی: .( اهاب نا )ا

 ۱۱ ۰ رادیشاوا ز وخ ارم (اشاب قطصم) هنری ویدتنا لاصفنا هدعب بول وا ی ردم 3۷
  rr"یی وایریدم لبطصا دار کم هدف ع قردلولاشاپ ( اغا ینابصم ۷۷ ۱

 لوو دنس 3 وا یلب اس ااو ساخهلیسه ات لیامور هدنسهدعقلا ی .

 / چاق تولید  etلنک ناب قسا یاب رفرس یدامادردشل وا :توف ۱

 ) كناغا ترش یحاحندنرلولیوک ربمزا ( لایوط ۰ اشا فیرش نامع .

 د رم داب و اهل وا هلایر لوحدلاب هت هز یدلیا نی د 4 ناتا

 دن رلهنسو شملوا ییامع اق دنمزا قلازا رب هللدوع هدن ر لح زاب ۲۵۸ بودیک

 و انس هدنسءهدعلا یذ ۲۰۵ وب قرصتم یسهرق هدمب ردشللق هداروا 9۷۱

 و یطفاحم دارفلب هدنمرم ۷۶ و قرص سرق هلی لبا مور ۲۷۷
 تواوایدلاوه وط هدنناخمر ۲۸۵ و یسلاو هنسوهل رازو هدنتثوا و
 قرهلوالزع هدنشب نوآكن زفص ۲۸ و شلردنود هلیکلیلا و هتسوبهس ندو

 هناسرت :ردشلوا.توف هدننواكنسمرخ الا یذاج ) ۳۹ ۱ /ردشلروتک هنداعسود
 یودخح ید ها ده هبساسس زو او فلام دهرادا نسج ردوفدم هدندرا»

 ) اد ۲ ۰ ردهدتابن یربندنراشادنرقا رد(اشاب فور

 یضرصق« یدتفا یاحوآنامعا) (-  البلع لدرقویلآ هدرهشکسا,

 نسدننادخ لی و ۸ نمودم :ردنشلنا لات ردیمودعكندنفا لع

 ریسه و ثیدح ع ندیدنفا مساق هجا وح بودی ھە رم ەق ۵ رکص بوبوئوا

 بودا مجوز تنه 5 كلکب اص هداز 3 لاح. ندا دناخ هد رصد بوبوقوا

۹ 

۳ 



 ردا ی یک یوا 8
 ا 6 ۲ ور 4 ۱ پری وقدم

 ` یقرصتم رشا ازا اا 4 ( اغا رهظب ناثع )
 تی دنس ەچ اىد یدلروس ناسحاترازو هر هد ۵ یدلو ,

 يبيلاو واجن رفص۲۷۵ و برش نلبارط هدرفص ۲۷۲.بولوا یتبلاو

 ۱ را . یه ر ر دوعای توف دیجی, ۱۳۲۷ پیابا
 ا ام یردارب قه ) یدنفا بحاص ناڪ (

 هدنعاب وقیشابیحهبم ولط ردندنسهلالسی راهش رشقرخ ندنتهح هدلاو بولوا

 ۳ يمال ربم زا نرم مد ۱۲۰۱۷ قرهوانذ زام هیمط بتکم نالبجآ

 یٹاب کمو یدلوا یسهابلویناتساهدنل والایذاج ۰ Nan والایداج

 یدلبا لاقتا هتسودیک ید ی هضرش هقرخ قلارارب يدلدا بصن

 ندیلاوم ( یدینا لیب ) یوم مع « لښاف یدلواتوف هدنلاوش ۰
 : .It .یدلوا توف هدنناضمر ۱۳۰۷ بولوا

 بوش ندرج نارا رونا كىاشاب و )اشا يرون ناڳع )

 بواوا یس ر یروشداد اب ًاقابمتم هدي رفص ۱۳۸۰ یدلوا قیزف؛« اولو نه

 بولک هتداسرد هدننس كن رقص ۱۲۸۲ قرماوا ا هرصم هدیرخاوا ۸

 نامع ( ردنوفدم هدزک یراص رد شلل تافو ندارلوف هدنرو ا

 رکیدرب يدلوا توق هدنسهد عقلا ېذ ۲۷۹بولواندنر لی الاریمودرا یھکیا ) كي

 0 نکیاهدودرایجندرد ویالاریمضیفتلاب هدهناهاش رکاسعیخد ( كا ناقع)

 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا دعاقتم هدنل والا یذاج

 HF ey ودرا یحدرد بوش, ندهناحوط (اشاب نافع )

 بیس ردشملا تافو هدنسب كناعمر ۱۸۳ تارا دعاقتم ه نت قرلوا

 ۱ ۰ یدلپبا نفد

 ۱ TEE واب یا ندا ہک ارا ا نانع)

 وا قوس ههم کم, û هد ۲۱ هرکص یدلوا یخد نیو هصاخ

 دعاقتم هد ۱۲۸۰ . بولوا ندښاکرا هصاخهن هلئدوع دعب یدلوا نادناموق

 ندنامیحث ردد وفدم هدرادکسایدلوا توف هدنش نوا والعبر ۰ یدل وا

 2 یدیا
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 ردتقم "رب دم ۰ یداوا توف هداروآ هد بس کت ید ۷3۸ تارا دلا ا

 ( ك لغد ) د رللعوار د(اش ا قوش دج)یعودخم یدبا تورث شا

  mMیدلدنا نفد دهمنایلس بودا تافو هدنسنلا یم ی كنناشم ر۱ ۰

 ۲ نایلسو نغوا لاصق( ك نام ساخ )ا
 یرک ۱ یڈلوا توف هدنسهرغ كن رخالا میر ۱۲۹۸ بول وایشابیب وتو

 ۱۲۳۷ بولوا یادش لوقآردرضکی ..( اغا ناقع) -۰ ردنوفدم هدوق
 شتا لاصفنا ءدرخالا عبرا بولوا یساغا یر کی .ددح وا یکی كس .رفض
 ۰ ردوفدم هدیونا الا جان ۱۳۷۰ و

 ۱۲۹۹ بولوا یرلاد هک كشراترضح ناطلتس هلداع (اهاب ناثع)
 ردنشلیا لاحم "را هدنرفص ۱۳۷۱ یدلوا مرط اش ترازو هاب 9 ۱

 ی رد بل رکی رايد ندو دخ اشاب : مهاربا ) هدا رهش -اشاب ناق ۱

 « هقر بولوا نازیمربع هد ۱۳۸5 بولوا ندننابوسنم" اشا اضزیعهلتع رغ

 یدلوا توف هد ۱۷۷۰ ردشلوا فرغم هدرارب یک نیدرام شو٠ ۰ صراق

 ۰ ردراو یسذجاوید بواوآ اش یدا یحاص لاح نسخت

 ۳ نوباه ةنورطب هزکمو یر زی هدناسرت . (اشاب نافع)
 ٤ یدلوا دهش هدودس هد ۱۳۷۰

 قدتلاببواوایتناک هروصتم رک اسعبوشت ندمالقا ۰ ( ك.یروننافع ۲

 ۲۵۷ یدلدا لزعهد م بواوا یر ظا او راشم هدنرخ الا یذاج ۸

 ۲۹۰ تواوا یرظا باستحا هدنلاوش ۵4 یساضغاالاو سلع هدنرخ الایذاج
 سلع هدنلوالا مر ۱6یدا وای راهم ر ظا هبطض هدنرفص ۲٣۲ یدلب|لاصفقناهد

 توفهد ۱۲۷ یدلوا یلوا فنصیلوا هدنل والامر ٦٦ یدلوا یساضعا لاو

 ۰ ردنوفدم هدنسهلکسا ناتسپ هد ونایدلوا

 هد ۱۲۵۹ سردمردمودخمیدنفافسو . (هدازفسو ۰یدنفاناقع )

 یذاج یدلوا یبا هکم هدنرفص ۲۷۳ یمالتم هنزدآهد ۲۹۹ یسالع رهشکی
 هدازتطاع (یدشاذافع) ردنوفدم .دوایدلوا توف هدنزکتن نوا كنوالا
 نیما دمج دسلا ) یدلیا تاف ومد۱ ۲۸۰ تولوایداماد كندتا لد رف نایلس

 یدلواتوخ هدنسسلا ییرکی كتلوالاعسر ۱ ۲۷ ۷تولواسردمردماعغوا (یدنفا

 یسادخک رلدهلوح (یدنفا ناثعجالا ) ردنوفدمهداشاب ردیح یسودنک هل ردن
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 اوج هد ردغلوا رادرهم ماشا دچا اا شتاب ردس ودع
 راب هد e لمع ھزح هد ود دوا یتاک نواه نیام هد ۲۰۲ یداوا

 ۱۳۹۰ ,يدلوا یربدم هناح وط هد رح الا ید اج ۲۵۵ یراشتتم هصاخ یلوا

 یر ىدا مادفسان زایاش لدلها نیطف ردنوفدم هد وایدلوا توفهدنم را

 OT ۱ ۰ رد(كيهحو)
 ۳3 هد ۱۷46 ویشاب یحو# ضفتاب رديه نسو (اثاب ناف )

 ايوا یفرصتمرازاب یی هلئدوع د هنسوبهدعب و شل وا یظفاحم هطا هلن ریهریم

 ۱ بواوا قرص شش ارخومو فرصته هرصقوهرقنا هلا قلشرف هد ۶
 ۰ ردشلوا توفاقاتونیدزا لع هدناضنر ۲۷

 هرکشویتاکسهدنلاوش ۳۶۱ ویشابزوهدههاشرک اسعتیادب ) اشا ناثع (

 .دنشبیمرکی كنبج ر۲ ۵۳ بول وایت رفیلاطناهد۲۵۲اولریمهد۲ ۵ ۱ وییالاریمی ےل
 یدلوا یسیلاو هدج هدنسیکیا و ۲5۹بولوا مرام هلرازو

 4 Î) ینطصم 7 یثاب یحوق یدلوا توف هدنرحم ۱۲۰۳ هداروا

 ندا یمهصاخ ) كن ناغع ۱ ردش)دا نفدهاش 1 رد هل وف هدنبح ر

 .ردنوفدمەدنەماج همک اس یدلواتوف هدنشب نوا لو الا یو اج ۱۲۰۲ بولوا

 بول وا ضیفم ند :وناهنوردبا ( هداز لالد:یحراشآ ۰ اشاب نافع )

 قلق رفدمب یدل وا ا شب ءدمب و اورم وی الا رم هلال وخ ده هناهاش "رک اسع

 ناو هد ۱٣۲ب ولوا یس ریروشراد هد ۱۲۹۵ یدلوا للصحم سرق هلا

 كنهرح ۱۳ و یدلوا یربشمیلوطانا هدنحر ۲٩۱۲ بولوا یسلاو بلخ

 _ + یدا روع « مش ردنوفدم هدنونا رذغ۱"تافو و

 یک وق و وایسادضک كناشدمسآ لشایا اشا :ینرون ناق )
 یسلاو هردوتشا هدندردیمرک,كنرخ الایذاج ۱۲6۱ یدلواناریمریم هزکصو

 ۱ مو رض راهدنحوآ كنز ۲۵۳یدل رب وترازوهدنسکیا كنز ۲۵۰۴ بولوا

 هدنسهدعقلا یذ ه ردا هدنر رحالاعسر ٩۶ همای هدناضمرو هردا هدنزفص

 هدنسهجخ |یذ ۲*۲ یدلدا لزع داسا اید ۱*۲ بولوا یدلاو هنسوب

 ماش هدنحواكناضمر هنسوا شعیهد ۱4 و هنطا هدناخمر ۱۳ و هموق

 ج تراما پولیدا لزع ندمایش هدنس ةدعقلایذ ۲۹۰ تولوا یبیلاو
 هدنسهم | یز و تونرخ«دن زوقط نوا كالاوش ٩٩  یدنا وااق |ءددتمدخ



E 

 يرو سا اشا ایرو ۲۱ یا رز رنو ی

 داکب لاص) ندیلاومکی رد راندا انح)یسداوتاعاو(بارق)یسلاو 1

 ۰ رد(اشا لیاکف و
 ۱16۱ نکیا ییشاطوا ریزو ردرانات ( لقشارب ۰ اشا نام ) ۱

SEREهباروا هبنونل یغاحوا یحاتسب هد ۲:۲ یدلوا یثاب یاس  

 هد رص قەد 1 پولوا یظفاشهصاخ یاربمریمٌةمراب هد 6 یدلوا یشابکی شاب

 یلصحم سیربق ةدوملادعب نداد لاسرا هدافو هلال هد ۳9۰ یداواقرضت

 رد( اعا ینطصم ) یثاب يجوقیکی یدلواتوف هداروا هدنزفص ۱۳۹4 بواوآ

 هد۱۲۵۶ ردٌشلوایالارمبودا ل اوخدمدنن ادب كنهناهاش رک اتع 6 ك ناق

 ۰ ردب :وفدم هددجا هحو 1 یدتا تاف ی
 هز 4 ©

 ۳1 ده

 اد نیل ود كناشاب يدع ینا ,ندعم ۲( كب یر ون و نان 8 0

 یدلوا ييثلاب ممد ۱۳۰۰ بولویملت هسور هدنرفص ۳ تم جی

eا توف 0  

 یشابیجوہق ردیم رد كناشاب نایلس (  ءداز راد هنر اشا نانا

 ةِبراپ هد ۶ بولوا ۳۳ روخریم هد 5۳ یداوا لص كنلحو

 اوس مه ۲۶۸ یداوا یسلاو نوزبرط هرکص هتفهرتو سأوس ترازو
 ۱۳۷ EARS ه۹ ېدلوارومام نبر حر صم هلماقتا تالو

 ېودخ ىدا عطمو الامم هرادانسح یدای|لاحرا هدنوژترط هدنرخالا بز

 «یدلدبا نفددهبرام بودیاتافوءدنداهسرد هدا ۷¥ ) كي نايا ) سردم

 يشاب یجناتسب ضقتاب ندنعاحوا یی ردیلیرولس ( اغا نافع)

 یشابیجویفولوق قاشاب هد ۵ يداديا لعهدنرخالاعمر ۱۳۳۹ یدلوا

 یزلمو دم ردب وفدم" .هدیوبا یدلوآ توف هد ۱۸ یدلاق دغاقتم دعب یدلو

 ېس روخاربمو یاب يببويق ( اف ناگ )۳ رکیدرد (رلکب فیرشو نایفس]

 يعود ربهدنما )ا دج )ردشلوا توف هدرلهسوب یدنلو ېک لسم بولوا

 نجرلادبع , ( مداز اشا نطصم .یانافع ) - . رد وا یاب ون بوارا
 توف هد ۱۲۵۹ :بولوا یسالنم هس دالب ۰ سردم ردیردا ار كکب یضیف

 توف هدنلوالایذابج ۱۲۵۹ بولوا سردم ( یدبنا نامع جالا ردشلوا

 كندا بعار يرادرهماعا , فسر ( كي لماک نا )۰ یدلوآ



 ا وط ۱ ا وی راش یالدا
 ۲ ی ۲

 U هر یو

 ۳ a یجاخ E تافو هد ۲۶۸ بولّوا یظعاو هبنافع رون ( یدنفا
  كناوالایناج ۱۳۸ بواوآ e قدناضق ( هداز یجالق ۰ یدنفا
 ا دنا ناثع ) ردشلشا نفد هدرلاف یتایا تافو هدنشب یرکی

 یردب هدرا | یداوآ توف دنسب كلاش ۱۲6۰ ردهودع یدنفا صو
 ا لاو ۹ 5 ا

eum aزا ی ا 0 ىدا طاح ا ۳  el IU LET (EDE FSهدنبو یاب ی يا بورا ىزا فنا  
 یداوأقتارف هر هروصتهد ۱ زکات

2 he در 

 .هدشنراع یه ېدلوآ .توف هز رکن نوآ كنرخالا متر
 ] 1 1 4 ِ AS فم

 یدلوا E شيفا ن نبیرتکب ردیآهفوص (  اشا قاع )
 قانارمريم دنس لول یا dl ر وهب رخا دک اکیس سع هنفآ اغآیم رک

 ی اسیا هدنرخاوا هنس وا یوا ق رصتم E تولوا غو بشاب نادنب هلا
 هرکس یدلوا یظفام شی هلرازو هد ۰۱۲ 2 ید یلفاخهراو هب یظفاحم

 قم ۱۷4؟یددآ لاسرا .دهسورهد ۷:۷ یدار مو یاسر رصیق

 ر يث ر وبق يود ردتابالا "آب لافلام ۲ ۲۰۳ بول واین رصتیفوص
 ۱ )دا زیدنقا f ءاطع :یدننانامع) ۰ رد (اشاپ یدعس)ندنآرب رام زیم هما( تد )

 ۳ ۱ 7 ردشلواثوف وف هلا ییرط لیدر هرکص بولوا یدال ر هک * یا
 یاب يجوب ,بولکهتدامسرد ردیریکبرع دو اتش ناگ )

 e هد ۹ و یم علم هد ۲۲۶ و یتیم درا هد ۲۲۲ و ین ناو

 * یدلوایرظان لاح وط هدعب بولاقلاسلیخرب ر یداوا یک رم رکنم ۇشا باصق
roلار هریکبعو لع هدنتحر ۹ یدلوا یرظان تاههمءدنسهملس ی  

 ,e قوازو هدنمرڅ ۲۳۹ و یظفاحم صراق هلرازو امو یدنلوا

 2 r هرکص بودک هصراقهدمن یدایا لاصقنا هد ۷۲۶۱ بولوآ قرصتم

 . یفاحم زاغوب هدگدلک هنداتسرد هد ۶" یدوا مقم هد راصح هرف

 -یدآوام هدتسههاشحاس هد 7 یدلرو یاس هک ةوالع هد ۶6 یدلوا

 بحاص « ردم یدلدا نفد ,دداشاب ردبح هلاتافو 1 كنحر ۶

 قوا توف هد ۱۲۰۳ ( كن رها رع ) سزدم ندرلم و دح ىدا تورا
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 رخاوا رنو بواوا یاب یحوقو يسادضک یانآشاردجم ( اغا نالع څک)
 1 ۰ ندراشا ؛ا لاحمرا بقاعتم یر رب هدینات ناخ دوج ناطاس

 ۷۰ یدل وایئابوبقو بول وار وش شن دننابعام و رضرا 8 اشا ناک

 .بولوا یظفاغ . صراق هدعبو یسلاو ردلح هلترازو هدنشب و
 و دود زا یر مد ۲٤٤ یوا زومام هی هدمورضرا هد ۲۳

 هب هیسو رنکیا هداروا هد ۰0 یدلدبا نیست یظناحم صراق قرفلوا یرومأم

 یردق یحاح اشا ناشع ) شلریدتا تماقا هدنتکلع هدندوع یدلواربسا
 توف هداروا یدلوا ظفاخهمورضراهلقاشاپ.د ۲: هردمورضرا ءدو ( هداز

 ىاقمغاق ىح ربما هلقلناربمریم هد ۶ ON ) اجاپ نام )ردشلوا

 بولوا م اقمع اق هداروا ردیلشعم ( ۱ اب ن اع ) ردشلوا توف هال بولوا

rE۰ ردشلوا توف هدنرو ص تدمزار تارا لکو یاو هاقلناریم , هد  

a۱۲۳۹و شاوایساخ بوش ندنغاحووایحناتسپ . ( هرق ۰ اغآ ناثع  

 E1 ردشملدا لع ەدنسەدەقل|ىذ ۲۶:۰ بولوآ یشاب یجاتسب هدننابمش

 بول والاسراهبهرشط بول وایشاب ی معلود Er بواوا يش یجوبق هدنلاوش

ioردشلوا توف هدنح وایمرکی تنسهدعقلایذ 4۷ ردشایا تدوع هد  . 

 ىجتلا یت رکی كنمحر \ ror ( كب اضر ىلع, ) یودع ردنوفدم هد اپ ا

 ٤ ۱۲۰ بولوا اهد,( اعا ناک جالا ) ردشلدبا ن ید هناي هلن وف نرو

 ردبلهروم ( یدنفآ لاک 0 ردشلوا توف هدعب یدلوا n ¥ جل

 یمن یماح هیعلسهدنلا وش ۱۲۶۱ بواوا ندنساب رفا كن دنفا هک | سوب

 هدنچوانوآ كنناضمر ۱۲٤٣ یدلپا اقا يخد ىا ىيا رانا و ىد وا

 "ییوتکم ) یددفا نامع ) یرکید ردن وفدم هدنهل را نح اشا دوج یدلوا توف

 ۰ یدلبا تافو هدعب یدلوا یجهمات زور كح وك بولوا ندنسافلخ یزتفد

 یسالنمكمالس هد ۱۲۶۰ س ردم ردیل هبسوط . ( ید ۰ یدنفا ناثع )

 یودحم یدلدا نفد هنسوبقهردا بودیا تافو هد ۱۲۷ قرهنلو هدشام

 بواوا یسالنم باتنیع هد ۱۲۷۰ سردم ( یدنفاتعف رد ( هداز ییهیسوط

 نفدهدناب یردیدلیا تافو هد ۱۳۸۹ یدلردنوکه نب داوم رارکت هد ۲۸۳ و
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 ۰۱۲۳۳ یدلوا رادهسیک هدنفایشابشواچ كناشابزب نع ضیفلا ردیلدرک ( یدنا
 ( یدننا یر ودب ظفاح ) یلغوا , یدلوا توف ءدنسیتانوا كنس اىد
 یرادناچ ۱ ( ك ناجی لا و قدی ی ناکا یدلیا .تافو هد ۱۷

 n" ..تروقهدنشب دن كنبحر ۱۲۳۰ بولوا کا یجوبق ردندن دافح كد اشاب نیدلاریح

 هد ۱۳45 ( كب ناف جالا ) ندرلالسوهنیردنوفدم,مدننبهلکا ناتسپ:یدلوا
 ٠ نفد هداروا هللا تافو هد ۰ ( كب د ) یودحم كن و ردشملوا توف
 . لثاوا ضقتلاب ندنعاجوا, .یجهبح ردلیلکرا : ؛(,اعا ناع:) بس, یدادا
 ' وردنا ۰( افا ناشع )--۰ سشلوا نفد هرادکسا بودا لاحرا ینوک یتیم زکیا كنبچ ر ۱۳۲ ۹ لزفلادمب , یدلواینثاب یچ هبجب هدیناخدوجم ناطلس
 سل زنم یزاغ :راکدنوادخ هبنرخا وا ۱۳۲۲۳ قزملوا یسادمکر الک رذیلنوباه
 )لطف ندنوباه نوردنا (:اغا نافع ) یدلنا تافو ءدنسهدمقلا یذ ۱۲۳۹یبلوا
 .نافع ) ردن وفدمآ هدنسهرت هد ذیج یدلواتوفهدنرخالایذاج. ۱۲ 4۱ .ولوا
 : (اغانافع ) یدلیا تاف ومدنسهحجایذ ۱۳۵ ۰ بولوا یشاپرب رب :ردلیلوت ( اغا
 " یهاشداب جرشکو یدلوا توفهدنبجز ۱۲:۳ بولوایثابیجوم هدنویاه نیبام
 "جزعندغاحوا لفلز ( یدنفا یطصم )وب هکیدا یداماد,(:یدنفا ینطصم )
 لر + رلردنوفدم مدهیعلس یدلوا توف هدنناضمر ۳ بواوا

 یاد شکل وق "اکو نکیا یشاب ی چەرغز ںدارچک ... ( اتعا نا )
 . لز هدنوک ید.قرف. بول وا یساغا ی رکی: هدنلوالایذاج ۱۲۳۸ یدلوا
 :نابکسضفتلابندنغاحوا یریهک ( اغا ناثع ) یدلوا توف هد ۱۲۶۲ یدلدیا
 :/نیدلادرف نانشع )7۰۰ ردشلوا توف هرکص ندنلاس هد ۱۲۲ ,یدلوا یثاب
 هده یدلوا ندناک>اوخهد ۹ بولوا ندنسافلح نوه ناوبد ( یدنفا
 . سردم ردنل هزار 7( هداز نانسا ۰ یدنفا .یمع ناثع ) ۰ ردشلوا توف
 نافع ) ۰: ردنوفدسم هذهبناعلس یندبا لاع یدلوا توف هد. ۲ تولوا
  یئاب یجوپق هدیناخملسا ناطلس رصعو روشس + ردیلناو, , (جلطا ۰ اغا
 رصمویشاب یحوبق نکیاندنرارادربت قیتعنوباهیارسا اعا نافع + ۱)یدلوا
 نام باس )یدلوا یثابیجویقو روش (هدازرطاشء اغا ناّذع) یدلوایک و
 هو هرکصو یرخزوسردیرضکب (غنافع )یداوایئابیجوبق هرکعو ولکم؟ ( ۶۱
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Nagدن بالا یا هاچ نیس اروم )  

 “را درتفد باک مدنی ذ ۲۰ او لجرتفد ٩و تکه SA AN واقىاخ شاب

 یزکب كىنا ۲۰4 تولوا ینما هناسلرتهدنلا وشهنسو او لوأ قشر اذزتفذهد 3و

 :هدنرخ الا ی اه ۲۱۲۳ یشابش ژاحهد ۲۷ ۱ قجناشن هل ۰ یدادا .لزعهدنتیید

 ۷۱ ۵ بول هتنخ ها وا تو ی یادم دو تم لیشابشاواچ ابن

 واین ولاا دک اینا هدنلاوالا ملر ۲۱۹۰ یدل دنالازع هدنرخالایذاج

 یدلدنا لزرع هدر خالا عشار بولواادهک اا هدنزفص ۲۱۸ و«یشابشواچ نا
 :یدلسا لزع هدا ید تولوا :زادوتفد نان هدنحر ۲۲۱ :ینها رافد هدعب

 رق ۱۲۲۳۰ بولوا یاد کک ناظم اتا هدنب .یخاعت نت هدنرقس ۲
 "یدلوا :رّومأم هنتماقآ  هفخس وزا دنارخ الا یذاجن,بولوا .یمادختک ن واه باکر

  هدنشبهددقلایذ ۳۷۹۰ یدل ؤا یبمارتفد الناب هنسوا یدلناتذوع هدهدعقایذ

 :یوطانا کرک هتسارک هدنسهططن| یذ "۲۲۹ لونملادعبینیلوا یمادختک باکره
 كنلاض»ر ٩۲۳۳ یدک تداتسر ذهادیب تول وائ ر طا ناخ و زاص هدا ۲۳۸ قوا
 رونا ۸ ناف « تیارو * زوقو + ردنوفدما هداشاب سعخ یدلیا تافو,هدنربوا

 . .دودبّلوانداکیناوخ ( (یدنآ ضیورف ) یودخ یدب انها تیایدهایح
 ۱ ۱ «"یتای|تافو هد ۱۲۷ ها هریفصبضانم

 تولوا ماشتردو *سردتهردیاکی روند" 7( فنصم - یدنفا ناف )ا
 اطات هدعب یدلدبا لزع هدلاوش "یدلوا :ییسالنم"سدق هدنا والاممز ۱۳۳۸

 ماد ۲ ۲۳۶ یدل واسال هدم هادنار وع ناوک: کا تولیرو یمه ردا

 ناف )یا ندرصع ردا «تفنصم »فوم ؛لصاف؛ندهدناسا ,یدلوا توف
 توف هد ۳۶ 4 نیرو ماس رد ( هداز یلهزنو ۰ ,یدنفا یصولخ

 ۳ + + :یدلدا نا ةد هدجا هحهرق ردشلوا

 یدلوا ندناکعاوخ تلو یشوتم:دیدخمماج ۰ ( یدنفا.قیفر:نافع )



 وا هغي رت ایما شب ووډ نم ان یا ی
 LL es )1( یدو تبوف

 و و شالا ندرودلم 1 ناز 4 نا ):
  هدنيرز .۳۰۸یسیضاقن راه یودراهد ۷۰ ۶"یشیالبم_ريمزآ هد" ۱۷ ۹۸ نیردم
 fe یسضاق لونناتساهدنرخ الا یذام۰ یمه هکم ۋىدال هس ور

 . یجندنكنیرفس ١ *ینعبیوک, یضفدنووتواتولوا یزکسیناق وطن هیانهرح
 م یواز :لەزاز )ردن وفم هدنناب یزد هدرادکنا یداوا .توفا نوک
 ۲ یاب یداوا تو دو اج ۱۳۳۰ تولوا [یشاقو مردم (.یدنفا ج
 او ار FFT هضم ح 2 ۽ ردنوف دم

 ۰ یفالثم بلخ هیدارس ۳۹ ۳" ین ا > ینا
 دندرااسرت یدلیاتافو هد. ۷ نکیا لو زغم هيچ .دالب, هليا هبا , عطف هشعب
 1 ۷۲۸ بولوایسطاق, ریمزآ «  سردهزدیلم ورض را( :یدنفا نامع,) ردنوفدم
 اب ءاغا نامع ) ۰, ردیوفدم هدنیهجشج ,قلیاربا :یدلوا توف "الو زعم .هدنمرخ
 | والک ءزکصو ینشاب,یبموهق ضیفللاب ندنوباه نوردنآ ردیلهنسوپ ( ظفاح

 توف هدنزوقط یزکی فلدناصش ۲۲۸۰ ید ویزای رهش رادق و جهبعب و ینادح
 منو باه نوردسا ) .یدنفاه فلو ظفاح ۳ ییودخم ردن وف دم هداشاب اردجب .یدلوا
 ..نافع ) یدنلوا نفد هسا توف هد ۲۲۵۳۲, جارح الادعب بولوا یجزاب
 ۲ اما ) یدلوا توف هدب یدلوا یبالع وقشابهدنل اوش ۲۳ ۹ناییلسنوت ) اعا
 ool نوزدنا ( كب قتح ناشع ) یلغوا بولوا یشاب ناکرزاه ( اغا نافع
 نیبخ )رخ نندهصاخشناخ ی کی ردشلوا توف هدنسهدمقلا یذ : , ۲۲۹ یسا
 ماش ,ردح رایدایا تافْو هد ۲۶۰ (.اعا نام )یکی رکیدو ۲۳۰ (باعا
 م no ہر زاپ هداعنسلا راد یدنفایدهز ناگ ]رازی وفدم
 ام ایا | ۰ ئدلدیا نفدنبدراود یدلوا توق

 ۳۳ ریز ام نادکسا « سردم ردیقوازوب (یدنفا ,نافع ,)
 و دنا |یذ۷۳۲ یدادا لاس زا هل زب .هدملو الا یذاج ۷ لوا ندنماتح
 .تولوانشردم و یش هصاخهبخر بیلنومطسف (یدنفا ,نافع ) يدليا لاح را
 .یدبا لضاف :ردن وف دم هدبغل رانج رلاعاقا ردشلبا تافو مدنسمرع ینابعش ۷

  یابیجق هلن وا یمادفتکتاهاپایسفسزوب , ..(لت ۰ شاپ, نا )
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 هنیاخا» لصحسیرق 0 و و 0 ا )ا ۳

 هد ۲۱۰ یدلوا یثاب باصق بولوا یلسم راصحهرق هد ۲۰۹ و یروشیلس
 یشای باص زارکت ةووملادمب :یدلدیا لارا مهلا ەن زوي بوایها لر
 كنسهدن#لا ئذ ۱۲۲بولوایثابرتهم و یسادنهکه صاخدیخیثابرادهن زوهرکصو
 ۰. ردن وفدم ءدرانکسم یدلوا.توف هدنرب یرکی

 یوقضیفلاب ردیمودخم كناشا ا دو اغا . ( یجەبچ + اشاب ناق )
 مدنلاوشوهبناح تزازو 2 راپهدننح ر ۱۲۱۷ یداوا یشاب یحهبح هرکصو یاب

 "یرکسرسو یسلاو لیا مور هد ۲۲۱ یداوا یسلاو هروم هذسب و دمزا

 هدعب بولوا یظفاهراو هد ۲۲۳ و یسلاو كالس هدنرفص ۲ یداوا

 ماتاف هدنشبكناضمز ۲۲۶ و یسلاو نوزرط روم یداوا قم هدلجرب

 ۱ قامو یسلاو یوطاا هلا لزع هدندرذ یکی لا وش یدلوا یلافردص

 غام دلالت هدب یدل ردنوکه یتولهدنل والا مسی ر۲۲۹یدلوا فرصتمیسهرق ور هشکی
 ندنس ردم یودحردشلواتوفهدارواهد ۱۳۲۰و شلروتک هب یل وساک قردلوا

 ۰" ردشطا تافو هد ۱۳۹۰۰( كب لبلخ )

 هداکعیردردمودع لوس كرع رهاط روهشم ١ ( بش ۰ اشاب نافع )
 هدنلاوش ۱۱۹ هرکص هنس لا بولیروتک هلبسهلاع هنداعسرد هدقدلوا توف

 تولوا یظفاش  هسور هد ۰ یداردنوک دیهتسورت كرهلیرو قلناربمریم

 ةعلاطم یدلدنا نفدهراوح دحج زب هدنیرق و زدک وک رادغلبا تافو هد ۱۳۳۹

 ۰" یدشلوا ندهمالع ها ا

 . هرکصو یشاب یحوق ردیمودخم كلاشابدجا تلم یلح ۰۰( اشا ناغع
 درصقو هرقنا هلن رازوهدن والاعسر ۲۲۱ ۶ ی هنهاوک تواوا ناربمربم

 یسلاو هماح هدعب وه دنق هد۲۱۷ و هشوق هدعب یدلوا یسلاو هناب | هلساعصنا

 ۰ یضا تاذرب ولهرادا یدلواتوفهدرل هنسوب بولوا

 ہدنلاوش ۲۲٢ یدلوا یاب نابکس ضیفتاب رسرهکی " " (اغا نا )
 نالوایداماد كا وهرکصءامرب تزسهلوا قفومهشیارب ید ییلخ هد هشلدنالزع 1

 ردنللکرا ( كرت. اغانافع ) یدلوا توفهدعب رذشاوا یشاب نایکشیسافا لومناتسا

 بولوا حوف هدعآ و نواب یحهبحهد ۱۲۲۳ب ول واادهک؛ ندنءاحوا جهبح

 ( یدنفاناثع ) ردنوفدمهداشا ردیحیدل واتوفهدنسیدبیزکی كنبحر ۹
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 : بولوا یسلاورکبرا اید هدنوالامیر ۲۱5 ویسلاومرتسلس هدنسهح اید ۵
 هرکصامجافرب یبلدالاو هر هرتسلس هما .یدل وا یسلاو هنسوب هدنمرجم ۲ ۱۷
 . كروكر دمءام بول وا یسیلاومورضرا هدنل والایذاج ۲۱۸ یدلوا یسیلا و یوطانا
 رجا ) یودخردشلروک یتمدخ هجلبخ هدنلیا مور یدل وا توف ا
 یحوبق ید ) اقا ھارا ( یرادهنزح یدلوایثاب یحومق هد ۲ ( كم
 ۰ ردشیشي ه یاخدوخ ناطاسرصع رحاوا بولوا یاب

 yi O RPS هد ۲٣٣ سردم رد راصح »ر ,( یدنفا ن
 0 یدنفانامعدسلا ), ردشلدانفده وبا بودا ت افوهدنسید كنناضهر ۱۳۹
 ۱۲۲۰ ىدا طاطح روهشم بولوا یداماد كندنفا مهار فشع ندلاحر
 .( يدنفا ناثع )ردن وفدمهد دچا هحءرق یدلوا توفهدنسدم رکی ا
 رد وفدم هدنادسقوا ردشابالاح را هد ۱۲۲۰ بولوایسهحاوح هنا دنېم

 . . یدروتوا دفتر هی لبق طاع و یا ا مور هدېو كلام

 ۱ م

 هد ۰ یداوا N و وبد ۳ رکب ( یدنفا نایک

 ۰ ۳ امر هد ۰ یدلوا یباغا 7 رحالا

 ۱ عی ر ۱۳۳۱ یادت لوق ضبفتلاب رد رکی ) 3 نا )

 هلا یتج وح ینیداقرب هدنش رج قرط هملاسەدنر یمرکی نامش یدلوا یساغ یرج

 نافع ) رلیباوا دنهش هدحوا بولش را ود نکیا هدننربع قمرا روق ندا

 یدلوا توف هد ۱۲۲۳ یدلوا ېشاب لات شفا ر هدوب ( اغا

 . تافومد ۱۲۲۲یدیایسادنشک ناطلس امساو یشاب یجوبق ( اعا نام دسلا )
 . ندناکحاوخ ضشتلاب ندط ( یدنفا نافع ) ردشلسا نفد هو بودا

 . یر ییرکی كنابعش ۱۳۲۲ یدلوا یاک یر یاد کک یریکیو یدلوا
 یحوبق ( لغوا مداخ ۰ كب نا ) ردنوفدم هدویشوط ردشلوا توف 9

 لاصفلا هد ۱۲۲۲ بولوا یظفاحم زکدقا هدنسهدمقلایذ ۱۲۲۱ بولوا یثاب
 E ایا لاح راهدع و

 یشاب یجوبق. بولوا یردارب كناشاب نیدلاءالع ( شاپ ناف )
 روا هد رجب هد ۶ بوتلوا قرصتم یهر د ۳ یدلوا ناربمربمو

 ۰ ردشلوا ترق یقرد وا رسا هدنبداهشاشا لبلح یلهعاشوقو شذوا



 در زر لا یاسا رغ 4 زرا ا
 NT یداوا یرصتم اخر وليدو هتسوانو رم ا ۳ "ینداوا و ۱

 .دیهش هدنرح یلغوا نابساب هنشوالایذاج بولوا یسیلاو هزتسلس هدنرفص -

 یجوقر شقاو تایحربرذق برگر ات ۰ ( كب لی ) یودخیدلوا
 ۷ ۰ ردیاب

 نیا ارش 9 اب اشاب دمت ار ر دفا منا ۱1

  تواوا یسحهساخ نامرح هد ۰ و یسحهلباقم هداس هد ۹ ردشلوا ۱

 هداعسل راد هد ۹ بولوا یخافوقومآ هدمر eR هرصم هد ۷۲

 هدنرخالایذاج ۱۲۱۵ ب و وآییح هتساحم نیمرح رازکت ل لادم و نیا زا

 یا ردیلغاظروفکت اعا نافع )د رد دلو دمهدرادکسا یدل وا ت ت وف

 هدنل والایذاج ۲۱ لزملاذبیداوا یاب تم تب ها ۳۰۹ بوش ندنفاجوا

 (هدازناسشیحاح اغا ناک ) ر ردشآ واتوفهداروآبول A ا ردا

 ردشلوا توف "هدنشب ی رک تاست ر ۷۱۵ یگیلادم؟ ی رادیلس
 نامش اح ) نالوا توفدسوا ولا لوریت ندننلادتک روک ذم حوا

 یزوندچا ) یدنفا نافع س رد نقده )ا رع جا هدازاعا

 هدعنویمالنم باح ۰ "سردمیداوا یش هشرش ةقرخ ردیم وال كتدتا

 ٠ ردشلوا توف ین کب فارس ۳۹۹ تولوا نما کم

 ۱ یرابرهشرادقوح ضشتلاب«دنولاهنوردآر دنلدسو رب fal : اغا ڻامع ۳

 يجموطهدنبج ۲۰۰ ول وق قابشابهرکصیدئاواوفع هلقشابیجوبق هزکسندندلوا
 ۰*بولوایئاشواچهد ۲۰ یدلدا لعهد رخالاعس ۰ ۲ بول وایشاب

 .رایهاپس هدنب یدلیا لاصفتهدنرخالاعسربوتلوابضنزا رکت هد ۲۰۷ ول
 هدنسهخطا یذ ۲۱۸ یل وآیشابشواچ ًاالءد ۲۱۷ هلبصانمرود بولوآ یماخا

 تولوا یثا یوق ( اغا هّللاضیف ) یداماد ردشلوا توف هدمب هنلزع

 ۰ رددنفا لیلخ دت یدشح ردشلدا نف هزادکسا ب ودا تأفو هد ۲

 نارپمریم هدننرحهسورویئابیجوق ردیحروک ( جاجا ءاشاناغع )
 یداربو ترازو هد ۱۳۰۵ هلکمرسوک تمدخ بولوا یغوشاب جلقلادو

 یسلاو هرئساس اقاعمو یظفاح ندو هد ۰ یدروتوا هدنانک هد ٧٣۰٣

 هدنسهندقلایذو یسلاوهنسوب هدناضمرهتسواویسلاو لوطا هدنرفص ۲۱۳ و

 ی س ۰



۳ AS 0 1 EUEY LAL SRST e کارا زر aA 

LO NNN ۹ / / a ۰ ۱ 
 ی oR تزع ردیلاسیتفم (  یدنفا نع ) ۰

 دوو یدنفانایع ( یدلدا نفد هب باشا رده توتا تافوءهد ۹

 خوب یودخ یداوا توفءرکص بولوا يمال بوبآ هد ۱۲۰۹ و سردم

 یدشنا نا نا دسلا ل ندشلا تافو هد ۲ ( یدشا رع ) ندهدنشقآ

 هدوبقوط ردلوا توف,دنشب كنیرخالاعیر ۱۲۱۱ بولوا سردم ( ظفاح

 . هینایلسو ییتف» یغاطروفکت ردیلساویس ( یدنفا نام جاحلا ) ردن وفدم
 ۳ يالس هددیلماچ بوداتافو هدّتسپ لت یسهعطایذ 11 یدلوا یسردم

 r ۰ یدا ثدحم ۰ لضاف , ردشلدبا نفد هنغلرانع یدنفا

 ۳۰ اف یزوا ضیفتا ردریکی . . ( یبهلک ۰ اشاب نامع)
 یماغا هی هرهکی هدنسبتلانواكنلو لایذاج ۲۰۲ و یسادشک لوقا والا عید
 ق رصتم بکن ا اقاعتم قربلوا نارام ریمو  هدمب هللا لزع هدندمزا یدلوا

 را هدنچر ۳۱ او شلسا + همی لع هدنلوالامسر ۱۳۱ ردشلوا

 ۰ ,یدا لدتعم ردشلوا

 یدارا یشاب یر هر اشا هللادبع یهتح ) اشا ناقع (

 فرصت« كالس هد ۲ و یفرصنم بلح یناریمریم هم راپ هبدنم رحم ۲۰١

 ترازو بتراب هد ۱۲۰۹ هللا لزع هد ۰٣ و یسلاو هدح هد ۲۰۷۲ دعبو

 ۱۳۰ : یباوایفرصتمکواناطلس هتسوا.یدلوآ ییلاو اویو نوزیرط
 ۱ ا 2 ۰ ردشلیا تافوهدعب بولوا دعاقتم هدنلاوش

 هدنناضمر ۲۰۰ بولوا ناریمریمو یثای یجوبق (  لک ۰ اشاب نافع )
 یلنفاحم ینئشهد ۲۰۳, پولو هده رام یدلوا رزو هدسبو یف نبتوح

 یفرصتم یسهرق هلیفلظفا نامرک قا ءرکصو یسیلاژ نوزیرط ترحلا عبو
 ۰ ردشلیا تافوهدسبوشلوادعاقتم هدنمرحم ۱۲۱۱ هلغلوا رابتخاتیاف یداوا

 نادیمیمو یثاپ یحوبق بوقیتهدوب ..,( «دازکب ضف ۰ اشاب نافع )
 تافو هدببيداربو یسمالیا مور «ذ ۱۲۱۲, یداوا ياقمماف ظفاحم دارفابو
 . ردشلیا

 هدنکلرکبعرس لعءاساكناشا نسح یلریازح رددرک ( اشا نام )
 . میر ۲۰۲ یدلوا یظفاع یصقاسپا یناریمریم بتراب بولوا یسیشاب یکن

 ودراو شلوا ریزو هدنوالا عسر ۲۰۵ بولوا ىظفاع كيئالس هدنلوالا



 بس ۳ س ۱

 هدیرقص ۱۱۷۳۲ و یشابیجوفی کیا هد ۱۱۷۰ ht ا ود هد ۲

 هداروا هد ۱۱۷4یدلردنوک هرصههلتر وهام هرکص یدلوالک و لوا روخاربم

 یدایا تافو هدلاح ینیداوا لصاو ءزوب ینس هد ۱۱۹۸ یدلوا لعربم ننکیا
 یدح ردشما تافو هد ۲۱۸۸ ( ك نسح ) يودع یدنالصاو بیخ

 سردمردیمود كناشا ینطصم . ( هدازراوسهش ۰ ثننایع )دکب دج
 ( یدنفا ناهع فدا ( یدلوا ٩۲۰۰ i یدلوا یسالنم هطلع هد ۵

 ھا ارا هدنش كنلاوش ۰ یدنا یسردم دجا ناطلتسو ماعسرد

 ید ا ارقا جش و یساجاوج وخ ینکم افا + یساخ ( یدننا نایع لیح )

 ۱ ۰ ندنوفدم هدرادکسا ::یسلوا توف هدم دپ ی

 هد ۶ بول وا ناربمربم رد .ءارحاشاب یدبعهح وق ) اا نع )

 4o یدلوا یسکبرلکب بلح را گپ هه هک ۱۹۵ بلح هنسواو شع

 یدتا لاصفا هد ۱۹5۰ بولوا یسلاو رکیراید هترازو هدشوالامیر

 هدنسودرا ندو هی رخ الا یذاج ۲۰۳ یدلوا یظفاع دارغلب هد ۲۰۳ هدب

 راکتارد ۰ مث ییا لاحرا نکیا

 هد۱۱۹۸ یدلوا ندناکحاوخ و ( ظفاح ۰ یدنفا نع )
 ناطل-ءاش هدعب یرایرهش فرصم هنسواو یتاک راحوپق هد ۹٩ یتمآ طم

 راش نوا كنلاوش ۲۰۳ ردشاوایخدیاک نا ناش هفولع تولوا ا
 یه وه یغکیا ) یدنفانامع ) ردنوفدمهدنفل را نح دب زن اب ناطاس یدلوا توف

 ۰ یدلیاتافو هدعب ردشلوا یسحهبیسام نیمرح ۳ جورا دعب بولوا

 یرد ردیمودخم ثناشا دوج هداز اشا دلاخ ( یئابب ۰ اشا نا

 هلییصت اشا مهار ایسهداز یعمهدنل والایذاجن ۱۳۰۲ یدلواقرصتم نابایهترب

 ۰ ردنا لاحرا هد ۱۳۰۳ و شلسا نیعت رارکت هدهسیدلوا لوزم«
 باتنیعهد ۲۰۰ سردمبولوایمامآكناشا دم كلح ( یدنفا نع )

 یدا سردمو یتاک فرصم ناطلس امسا لوس ( یدنفاناّیع ) یدلوا یسالنم

 ردسردمر یرمداعم هدو ) یدنفا یدعس نامع ( یدلدنا لزع هد ۲۳

 ۰ ردراشانا تافو هدناخملسناطلس لثاوا

 هدنناصش ۱۲۰ بولوایس ابد كناشاب نسح یار از  (اشام ناعع )
 ردشلواثوف هدعب یدلوا یظفام یعناسبا هل قلنازمریم



 زا e ج

 شک رو ) اغا نافع ( راد رشا تافو بقا یو رب یرب ردشاؤا لوق

 1 ردشلدا نفد هشاطابق بودا تافو هدنرخالاعسر ۱۱۹۱ بولوا

 هد۱۱۷۲ نکیا ییا ماما هدنعماح هیفوصایا ردیلهلز , ( یدفنا نامع )

 هدزوقکب هلا لزع هدنلسكناوالایذاج ۱۱۸۹ یدلوایهاشداپ “ینا ماما
 تافوهدنشاب یدبشقلا هد ۱۱۹۰ بواوا یسالنم هطلغ هد ٩۱٩۱ یدلوا عقم
 نده دنبشقن ماشم ردیدنفا دعدادحم ندیلاوم ییودخ یدیاهسیک لاص یدلیا
 یدایا تافو هدنرخالامسر ۸ ( یدنفا نافع ) یلعم نواه یارس

 ردنوفدم هدزادکسا هلنا ( یدتفاردح دج ) یودع نداتافو هد ۷

 کیو رز ووا هدنسارا راک سد :بولوا شیوردرب ی پلا ب و دغ(: نایعا ظفاح )
 رڈنوفدف ا یدلبا لاح زا هد ۷ یدا رونلون هدنظ نسج هدنقح

 ۰ ردهاکترایز یربق

 بولوایتاکناوهد كناشاب هّلادبع هدازنسحم رد رهشیکب . ( اشا ناف )

 یلاک نبع ءابعیاکحاوخهبتراب هدنلاوش ۱۱5۸ یدلک هنداعسرد هدننافو كنا

 یشانشواچ هدنلاو#هتسواو قیمااش دندحدنهد ۷۹ و یتاک رادولسمد ۱۷۳ و

 یدلدا لزع هدشلوالایذاج ۸۳ یدلوا باتکلاسیر هدنرخالایذاچج ۱
 هیسورهدنلوالامسر ۸٩ و یجناشن هدنوباه باکر و رکصاو لوا هما زور فی

 ینمااش هناخموط هدندوعبوبمهلواقفوم دمص دقع بولوا صخره هدنسهکراتم

 بواوا یرادرتفد نواه باکر هد ۱۸۷ یداوا یجاشنرارکت راعالاب نوا وا

 یدلوا یتحروسرکسع لوق لوص یلوطانا ترازو بتراب هدنمرخ ۸

 هدنرذآ هد۱۱۸۹ یدلوا قم هدهنردا هدنب یدلوا یسیلاودج هدنمرغ ٩
 هدندش« دیشر ۰ کز « قوطن یدلدا نفد هنعماج واهفرشوآ رد دمنا تافو

 یدلواتوف هد ۱۲۰۰ ( كب تفأز ) ندنیسردم ییودخعیدا رادلامبولوا

 ۰ رد(ك تزع)ندرودص یرکید

 . یذاج۱۱۹۹ بواوایشاب ینا ر وطرد رکی (یرا ۰ اغا ناک )
 نیما د یلح) یودحمیدلدا نفد دوش وط بودا تافوءهدندردكنلوالا

 ۱۱۹۹ بولوا یشاب یجوپقو یسادش1 ناطلس ( اغا نامع دیسلا جالا )رد(غا
 نسحیوا (  ك نايع ٠=) ردن وف دمه درادکسا یدلباتافو هدنل والاعسر

 بولوا یسادضنک كنيردپ ردمود كناشا ینطصم یجاح یداماد كناثاب
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 ۱ اا وا ۳ اتقا مدام اقا 1073 ییل ٍ اب
 8 ی رام ود بواوا نزل هدا زعل یس هج وز یدبا ردم اردشمل وا توف ۰

 ۳۱۰ *ردرل (اشاب ننح+شیور»
 ا !دچما 1۱ هدازر لیرت وک 7 (!یدنف اتشرش نا )ما

 اکیا هد[ لاحت زا هدنح واس (یذ ۲۱۸۸ ردشلوا شابا یک هلغلوا, ۱

 . ردشلسا نفج
 ردد و ارد تتار دا زاشاب نامنع لاب وط, (س ادم اشاب نافع) , ,

 . . یرکدنعرمت هرتباسو ینیلاو هنسوترازو هاب والا عسر ۱۱۹3 ی

 یظفاخزوسنعا هدنرخاوا ۸۸یسلاو لیامورهدنیچر ۱۱۸۷, ردشل ډار پصن

 يدا عیهش یداوا توفهدن رکسنوا كن رفص۱ ۱۸۹ بولوآ

 ا لوتبیوشیت ندنغاجوایریهکب ., /(.یلغوا لاپوط اعا نایک )ب
 یدلدیالزع .هبنرخباهنیش بول وا یتساعا یرهکپ هدنرخ الاعسر 1۸1 ردشاوا

 ۰ ۰٥۸و احر رهت رازو OE ۱۸۳ یدلبا تماقا .مد هقونعد و

 ییلاو هنتسوب /بفاعتم ىتدوراودن اه, یودرا هدنبابنش ۸و هپ وق هدنطسا وا

 لزعهد ۱ یدلوا یبلاو هنطاهد ۱۱۸۸ تولیبا ,لزع هد YAY بولوا

 )مش ح ا . ردلیا تافو ارخوم هلآ
 ب ول وای رجا نور چت چ ۱۸۸ دام ںی ردم ( يدنفا ناثع ديسلا 0

 پول وا یهاشداب یا ماما سردم ( یدنفا ناق جاطادیسلا )یاب لا لس

 هدنسهمشج قلیربایدلواتوف هدنحوا و ۱۱۹۰ لزملادعپ

 تولبار يناک شاب يرم» (.نامرهق ,,«, یدیشفا ناقع) --۰, ردن وفد یم

 یودخح ردنوفدبم هدوبق وط يدليا تافو هدنشب نوا كنىپەدعقلاىذ. ۷۱۱۹۳

 تافوهدنسیدنوآ كنبرخ الا يذاج ۱۲۱۸ ( یدنفا فیظن نطصم هدازنامره)
 ۱۱5۳ بولوا یبایمتک لوت رذنرهکب ( ظفاح,م اغا نافع )بس. یدلبا

E,یری  EETيرومأم تباقا .دب یا مور اوز  
 ی وصکس هدنرفصا ۱۹6 ردپر کی (هداز یبحاتسب ۰ اغا نام جالا ( ردشلوا

 یقابشاپ هد ۱۱۹۰ بولوا یشابیجومش 4 اعا نايك ) شلدیا بولوا یشاب

۳۸ 



 ۳ ۵ ها ر رک( ) 8 اع 2 )ندابع ربها شم یی عاشر 7۳

 ۱ ۱ ۶ ردراو عرش ناو دیدردبا

 هد ا ارقلا شو یا هداز ردو قا ( ,یدنفا ناز

 لعیرعلصوم (یدنفانافع ) =۰ ردنوفدنهدنسویقهردا :یدلوا ,توف
 تافوهد ۱۰۱۸۶ یدلواوا یرادرتفد دادعب بولوا ندناکجاوج ندءهداز یدنفا

 ۱۳ ۰ ما ٩در رد وفدم مددجبا هحءرقیدلیا

 بم رک e نیا تردد (.لیکو, اشا نافع )۰

 ۰ ۶ :یدلیا لاحزاهدندمزا بولوا یسیلاو یصم هلنرازومد ۱۱۸۲ یبتیک
 ندیم ودع كند تفا نطصم یس . (هداز ىج ۰ يبنفا ناكر

 یلج مکسنپ ۱۱۷۹ یدلو | یلضعاو هیفوص یا ۱۱۷ 7ملیسمرصهلنا وا ندنرلظءاویسرک

 هدنن روغآمهنشهلاکم هشیوریدنفا نامنعنلرهشیکی هد ۱۸5 .یدلوا, یهشیبهکت

 هدنیتوا تان خال عیب زه دم باس سیم" یاب یصخم هیسو ر بول وا ین صج ےہ
 یدلیا تافو هدننابمش ۱۸۷ :ةدوغلادعب یدلروسناسحا یس باب لوماتسا ةمف د

 Bere یا قوطن نما مع ږدنوفدم نی ۍردپ ءدوبقوط
 چ ۰. رد (یدنفا

 و ای ملایم ا وک( یجهلک ء اشاب نا )

 هد۱۱۸۲ یالؤا شاب یجوہقوادهک هاشاب + هاب هدازیجیزای هرکس بولوا
 هللرازو هدننافو نااايس لا و یدننکء هرصم قلاراوا بوا # از راديلس

 بودشراهدنوکناتسا هل دمقیچ ند ربهم ندلآ یهیحوتربخ يدلوا يسلاورصم
 هروم هد, هلاحرت بقعرد .ساویس هد ۱۸۶ ,يدبا لود هرصم ةدوعلاب

 هدهام یتیشکیاو .ییزاغ وب ضراحم هدهام :کیا یسیلاو ویب غا , هدنرفص_ ٩

 هایم رحم "هلکلا "صالخت ؛ندنهثد ضرمت ییهنراو پولوا .یظفاج هیبلاب
 هدنفرظنوک عيافس بوقح دهن راو هدنمرحب ۱۸۸ رد شاداب صن یرکیغریب
 ۰"یدا رداهیر رداق هعاقنا یی د دهب دم وه ٤ رب بام « .لقاع یدلوا توف

 یسادفنکش فتاب ردیسلوک فانی دەہامدازمظع . . ( اھا قداس نافع )

 هانا زم ريم هدشلوالا یذاج ۱۱۷۲ یدلوا ییلستم صچو اچ هدیب یدلوا

 هنس هر كاتناضمرهنسوا .یدلوا یسیکبراکب ماش .سلبارطو یغوبشاب هدرچ
 ایا هدماش سلبارط هکر البق هدهسبدلوا یسیلاو رکیرایدو ییلرب و.ترازو



 ات ۱
 یدبتقا ناشع )دل نوف دل ءدراذكنإ یدلوا توف ری ا 7
 تواوا یسهحاوخ طخ نسح ثلا ناخ ینطصم ناطلس ردللهنسوب 3

 نافع )ا, یدلدا نفدهنعماج همزابایدلوا توف هد ۱ بولوا سردم

 ۱۱۸۱ تولوا :یتنالنم هطلغ ":هدعب و« سردم زد راو ) ( چالا ۰ یدنفا

 ( یدنفا نافع) ردنوفدم هدوبق یزکا یدلوا توف هدنزکس كنس هدمقلایذ
 هدراهنی و هد لا زوا هل زههفج رازاپ هرکضت وا وا ىن المو < النم  سردم

 دیسلا ( رداشاب لع یجاحا لعوا كندنفا دجخ یجاح یودح ردشلوا توف

 هد زادکسا "یدلباتاف ومد ۱۸۲ ال وزعم ندنغاضاق م صمق( یدنفا ینافش نامع

 . بولوایشاب یخرفا ضفتابندنوناه |نوردنا , ۰( فا نافع ) س .:ردنوفدم
 ۰ یالیا تافو هدسب یدلوا قناغا رادنطسو یاب یبوبق هدنلاوش
 شردمردمودخكن دنفارکبونایوهربت 7 ( هدازکبهرق « :یدنفا ناقع )۰

 ینیطاق لومنانتسا هدنزکسنوا فاسنلاوش ۱۱۹۵ بلوا« ىف اە ءال «
 هدنسهنس بولوا نلوطانازدص هدنلاوش ۱۷۱۰ یدللدا لع هدنسهنس بولوا

 لاصفنا هدننابسش ٩۷6 ۰ بولوا لیا موزردص هدنلاوش ۱۷۶ .یدلیا لاصفا

 یدلدنالزع هد ۱۸۰ بولوا یلیا مورردص ابیات هدشاعش ۹ یدشا

 مع یدلدیا نقد هناي یزد هدف یدلیا تافو .هدنرخالامسر ۳
 ۰ رد( یدنفنمادج)ندرودصیودخمن ىدا لاثما كزاشم هدنفرعمو

 شردهردم ودع كن دنفا نام د( هدازیرب «یدنفا بجاس نافع )ا.

 هد ۱۵۹ یدلوآ یاب هکع ًایقاصتم ۰ یسیضاق هتطلغ هدنلوالایذاجچج ۸

 هج هدنزخالایذاچ هنس وا یدلیاافعتسا هدهامچوآ .تولوا یسضاق ۳

 هدنسهدعقلایذ ۱۱۳ ةدوعلادعب /یدلیا تماقا هدیلوسلک هلبردب هد ص بودک

 لیاموز هدنسهننتولوا یلوطااردنص هدنسهدعقلایذد ۵ نیا یوطاا

 یداوالیاموزردطهدشلاوش "ثولوا:یهاشدان لوا ماما هدنمرم ۱۹:ینهباب

 دلندوع ءادنناضمر :۱۷2 یدل زدن وک هتماقا هدسلویلک الوزعم هدنرفص ۰

 .مسر ۱۷۹یدلذبا ناو هد ٩۷٣ تولوا یرکسهیضاق ییا هود انا هد ۵

 كن رخالایذاج۱۸۴یدلدالزع هدنسهنسیدلوا لیا موزردصثلات هدب رخ الا

 یدلوا توف هدنذب كنسهدعتلایذ ۱۱۸۳ یدلوا مالسالایش هدنحوا نوا

 لثمهدنشو لدح و "ردافهرانو ملتن ندالع نادهاوس ردوفدم هدنعماجاشاب دانم



 ۱ و۳ — ۱

 رو یودخ « نایلس + ٠ مهاربا , یراشادنرق ؟یداوا تزف هدنسهخا
 اب سس ما رد( اشروج) یودخم رایدلوا توفهنسوایخد

 یک ایزهش رادقوخ  ضشفتاب ر دنلن واه نوردنا .٠ (.اغا نافع )۰
 ۱ هد ۱۱۷/۷ بّولوا یشابیبانروطردی زك.( اغا نافع دیس ) یر وا رم
 ,سردم؛ردیعرق -.(:یدنفا < ناک )--«یدلدا نفد. هرادکسا یدلیا تافو

 مع یدلوا توف هد ۱۱۷۵,بولوا یتمااوتف . یمهایهکم *:ینیضاق هسورب
 ؛یدلوا توفهد ٩ ۱۸۸۷۰( یدنفا هللاتفطل ( ندنیسرذه ید یدنا لضاف

 a واوا یمالتفښ وا «؛سزدم ) یدنفاددنعسدنسلآ ( ود رکید و

 قرانا ) ندروعص خد یود لر رلزدنوفدم هدوبق یزک | یدلیا.لاحرا
 .یلیجویق كناشا بعاّو.ضدفتلاب ... ( یدنفا نام سس ۰ ارد ( یدنفا ر هتلادبع

 یسادک ناطلس هملاص یناکحاوخةمنرابهدنسهدعقلایذ ۱۱۷: هلل وا ساد
 هدهننابلس یدلوا توفهد ۱۱۷۹۰ یدلوا ینافوقوم هدنلاوش هد. ۱۱۷۵ بولوا

 ۵, زد(یدنفادیشردجنا) یمود ع ردنوفدمهدنفل را نع یمه رتا هدا ز جهر دنج

 هد ۱۱۷۹:بولوا نازیمریم ضیفلاب ..( لغوا نیهاش اشا ناقع )
 رد ( اشا یطضم ) یمودخم یدلوا توف هدرلهنسون یدلوا یفرصملیاچیا
 یکیدیدلوا قرصتمیارشقا هد ۷۰ ردفانشوب ید ) اشا نام ) یزتصاغم

 هدرلهتسوب ردشلواقرصتم ی ناربمرام یخد ) اشا ناگع

 + زایدلوا
 اشک یمگنج یوجوق ردیلهنسو . ( اغا نافع جالا )

 توف مدنشب نوا.كنبجر ۱۱۷۹ بولوا اب یجژبقو ینماربرح بوداوا
 سیدوقویثابیبویق ( لیج ۰ اغا ناف ,) ردنوفدمهددجاهجهرقءرادکسا بولوا
 نیسج .. ( هدازاشاب لع ك .ناقع )ا ۰ردشلواتوف هد۱۱۷۸ بول وا لصحم

 لوبناتساهرکص بول وا یسالنم هدم هد ۱۱۷۳ هنردا سردمردیمودخم تکی

 ۱ . ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف: هد: ۱۱۷۹ قرملوا ىس

 شاب هداعسلاراد ردیلغوا كشواپ اص یهابش . ..( یدنفاتورث نافع,)

 یدلدا لزع هد ۱۱۱۸ بولوا یسحزاب هداعسلارادهدنمرم ۱۱۸: یسهفیلخ

 یسهجناوید ردیعاشیدلباتافوهداهرهدنلئاوا ۱۸ ۰ هلا رود یصانناکحاوخهدعب

 ۱۱۸۰ یدلوانساکجاوخبوا وا ئ سيح هال زور هرناولس( كب ناگ ( ردراو
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 e ۷۷۵۹ 2کر دارانو (:اغا ناغک یجاح )نالوا اا وش نهال
 .ردنوفدم, هدویق کا یدلوا توف ء هدنسیهرکی كناوالا

 برا ناریمریمردیمودنحم  كناتشابرعولام ۰.( ءداز یلام. ۰ اغا نامعا )ا

 هد۱۱:۵ ۰ یدلوا  رومأمهن رح نارا ول وا قفرصتم,مروج دین ۶

 ۰ ,یدلوا توف هدعیردشفلو ,مدفسم خد هننزاد زاع ابرتسواو :هسور

 بواوا لماک جش رب ندنناشیوردیسهکتییادهترضح . ۰( یدتفانامع) 1
 هد ار اهر ندشما ذخایاصسر ندنشد بوما وب هدنرح انا اشادخیهطلا

 یدا ندهنظمیدالیاانب ده ههر "یاب زوا.هنبرز و | یاهو مدنگیدلیا لاحرا
 هدوبقیرک ى دلوا ت وفهد. ة4 تولوا .نیدش اشع ) یدنفا ؛نامغ شک )

 كلوب ) ین دچا هداز N 99 a ON رفع

 شسردم هیات 7 | یونس + ناکا ناقع ا

 هاد رحم زا ۱۹۱ :لزملادیعب تو وا یسضاف لوبا تسیاهد 2۱۱۱6۷ :بتوا واالنم

 ردبمودخ كشدنفا نسمح كلوا ماما ۱1( یدضا .نافع )+: یدلوا توف

 هدنسب وثچ قلب ربا یداو| توف الو زغم ةد ۱۱۹۷ ییدل وا یمالتم كلاس" سردم,
 هلا تاو هد ۱۱۲۰۱ پولّوا ,ندنزانسردن نا («یدنفانامع دیشلا ) ردنوفم

 نقشا سال ا لاح, ۰( نانغا ۰, یدتفا نافع) بی یالنوفدم هنتسویق برا
 مالسالا بش هکیدند ( هداز یایرع ) هندالوا یدلوا توف هد ۱۱5۲ بولوا

 * رە تا
 هد۱۱ ٤٤ بول وا صحت بلحح ضفتلابرادلبلعت ۲۱ ( لمه  ءاشاب:نافع )۰

 هد ۰ یسلاوماش ضلنارط هراز و .مدن رخ الا یذاجل ر هنس وا :بّولوا نآزبمریم

 یسلاو ما شلبارط انام ةد ۱۷6۷ ملا لّرع هد ۱۱:۵٩ تولوا یسلاوترظم
 یسلاوهدیص هدام و .هنطا هدر خالا غیر ۱۵۳۰ ماش هد ۲ شوبهابهدرجلو

 هنس وا هدهسبدلیدنالزرع هد ۳*۱ بولوا یسلاو هدح هدنناعمر ۱۵۹ بولوا

 توف هااتسپدد .یم کو كنس ا ئز ۱۱۹۱۳ هلا بصن نت هدن رحتالایداچ

 یجاح ( ینا دک رد( اشا لیعاهسا) ییودح یدبا .الام هن هرادا نسح یدلزا

 ۰ ۰ .یدلاق هدودح هاقاماقیع اق ردق هنم رخ ۱۱ ) اغا قطصم

 : یف ۱۱ 2 یدلوا "یرصتهناولس ضیفتلاب . ( ناب ۰ اا نافع



 :a الت انس بس باس یا ی
 هدهاب قم ثود یدلوا یشاب یحاتسب هدنلوالاعسرا ۱۶۳ تواوا یحجاتسب

 هد ۱ ۳ د یشاب یتبوبق هدف ید لا تناقا لام ەدۆاللدم هلا لزع

 1 دیار تر ۰ یدلدا ن فد هدنشوقواغا هلا تافو

 .سولج "لفلوا" ا9ن لوا ناخدوجش ناطاس ( اا نامع ۳

 دلو نقد راد ولیدلزن و تارک راک اةیطلن بول یا دک اھ وبق:دننوباه
 و ىر ودا زالال یی هح رداشاب اش ادا ناب یودع

 ثخ یبکبزوق تو ةلواتسا زدیم( لایوط لااا
 نردنالایدا ۱ 1۷۷ ی وا یقرضتمشولتراملقلنا ریمویم هرکس شالوا

 دتر خالا عب ر 1۳ رڭ رو تازوأبواّوا یرکسغرعنهروم ۳ رو رز

 حیرت 3 N هد ۳۳و ی 0

 2 ی

EET 

 هد ٥ ردشلوا لپ وزبرط ها لزع e ااو لار دس

 هډ ۱۵۲ یدلوا یږککیعر ناربهیکلیلاو سيلف اقاهتمو یبلاو مورضرآ
 عیب + اج یاب بحاصردشلوا دیه لو هتبخ نرلنطب تلعهدهب رام

 (اعا دچاپ تا د( ۱ واردشعا تقد تپانب مدنسوصخ خربمدننرادصيدارداب

 ر ډل( اشار یس ومو نام شردم اب فصا) یدافجب او( .دج راص)یداماد و

 یبهرف E نی ورم بولزوا یبهدوبور :سکیلاپ ( اعا نام )

 ( 2 .یدلوا توف هدنلوالایذاج ۱۱۶۷ بولوا ینرضتم نمرجو
 جاررچ الادعب مد ولو وب پتا ؛رابملن و اهنوردبآ, .(طاطخ+ ءاغا نا )د

 جاج ) یبللبا نفدر اکیا بودیا ِتافومد ۱ ۲2۸ و شاوا+ ی یجوف

 یدلوا .دعاقتمبولوا :یررایشابزن رب .ثانراترضح. لوا دوج  ناطلس (,اغا ناک
Vonناف دلا .نیلفد هنب هج قلیری یدلواب توعف ۳1  

 یناکج اوج بتراب هلال عیب ر۱۱۱ 4 بودا تان: نن نا ایڈ +.( یدنفا

 هرکص بؤلوا یبادغتک ناطلسمنلاو هد-۱ ۱۳ یهلوا !یمیخهبساح (نامرج
 ۱9۰ ب دادا چچ هیات ل ےل انا وتم ا ره ۰۵ ۱3۶۸ نیکو یا شاب

 بوشیتندفاعو ی, . ( انا نان )ر ۰ ید وا توق یک نیا دا
 یجیاتبسب .هدوب یدلزوا توف دعب /یدایالاضفنا هد-۱ ۰٩٣٣ی دلوا یثاب» یحناتسب
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  NE DD E MAUL Eتش ٠

 لقاع ایا و ددیدواتوف هدنسهعلق ناسا ییزکی ء درک

 ۱ ۰ ۍدا تاذ م

 اف رادرتفد TAT ندلق ( اشاب نات و

 ۱ ً ۰ .یدلوا توف هدنلاوش ۸ یدلدا لع

 رک كناخ میلس یجاح...(.تاچوک, اشاپ ناق )ا
 ۲ یدلوا یرداپرهشرادقوح جیردتلاب پولیبا عارح .نوردن

 اقماق ترادص ترازو هم راپ هدنرخالامسر ۰ 0 ېدلوا یهاشداب رادیلس

 ازاد هدنرجاوا ۱۱۰۵ ردششلوا جوز ناطلس هئلاهما هدنناعش ریولوا

 ییاقمع اق لوساتساو" یا ږیزوهلبلچ هە داعسردمد ۱۱۰۹ یبیلا و هیناح ًاقاعتمو

 ۍظفاعهعلق هدهتنس هدنمرڅج ۹ و یلوطاهنسواو بلج هد ۱1۰ ۰۸ و

 یافو ناطاسیا جوز هد ۲ ساخریزو هد 1۰ ۹ یقرصتمدمزا مدیبو
 ۱ ۱۱۵ و هقرارخوم و ماشهد £1 ییاقمعاقلومناتسا ەتىەدر>الاىذداج فاعس

 لزع هد۱15 بولوا نادوبت ًارخومو ینانرژو هنشواو یدلوا سلاو ناو
 هد۱۱۷یداوآ نیشتهبقریزومش دهسا ید تولوا یسیلاوادض هدمب یدلذنآ
 ۲۷ هرصب هد "۱۲۳ ادص هد ۲۲ هسناح هد ۱۱۸ یخناشنا هدعن یغعاخس هکت

 هد ۳۱ ادص هد ۱۳۰ ددنقهد ۱۲۹ه8رهدنسهدعقلایذ ۱۲۸:لضوم هدنمرڅ

 د ۱۳۷ماش رارکت هذ ۱۳ع ناو هد ۱۳۳ رکیراید هد" ۱۳۲ ماش
 ؛سدملماک «لضاف یدایاتافو هدادضهدنشب نا كنلوالایذاجب ۱۳۹ یدلوا
 ٠ داشان دجنا ظفاح یودخیدنا هضق نون رضبتم

 یضشیسهیکتنادههد. ۱۱۳۷ بول وایولخ زد رادکسا  *(یدنفاناع )
 نافع)ردسینابكنتفاخ یرا زا تاهدزادکسا یذلوا توفهدتناضمر ۱۱۶ ۰ یدلوا
 تاقوەدا ۱۶ ۲ یدل وا یش یسهاحواوم هظاغف 0۱ %۰ ندلوتناتنا (هددیان

 ) هداز قیقحیدنفا نافع )ردهددقایلادنع مود ر دن عاش زدن وفدمهدهنکتیدایا

 تافو هدنراخرات ۱۱5۰, یدلیا ان نکیا ماما هدا روا هکر دسیا یسهکت ناغاتب

 هد ۱۱۹۹ یدلوا دعاق (یدنفاخطصم ) للغوا هنر :یدلدنا نفدهاروابودیا

 بولوا (یدنفا .هللاذدبع») ادق وچ مفا فلش رذن-هشوب یداشلوا :توف
 كنبدنفا نطصموب ( ییدنفا ساز ) نلویق یرکآ طاطختردشلناتافو هد ۶
 ردهودحكنمدنفادجاسودم ۰ - ( هداززاناح ۰ یدنفاناثع ) --"۰رددنفح
 هد ۱۱2۰: سردُم ردبنوز رط.( یدنفانافع )ردشملوا یسالنم بوبا هد ۲



 دلوا فیش دادرنالوایوبن ناسحا هسیوا تزضح بوزونک هلوبناتسا
 یی دنفا نامت سوب اباشاب لعا لیلووج نسينا هغ رش ةقرخادتبا یدایا تابثا
 رو هناخ ندهناهاشفرط هدیناخدوج ناطاسرود هدعب بودا پاختا 3

 فرمان رک راک زات رطح نخ دم نطاس ناکتنجءرکس ید رب رمت
 هدنرخ الا عیز ۱۱۳۸ یدنفا نام ردظوفح هدنجما فی رشمماجو نالاهلمااشنا

 ۱۷ ۲(. یدنفاهّلادع ( ییودجهن رب یدلدبا نفد هتسوف ردا بودبا تافو

 ( یدتنادسادج ) یدامادیدنفاهّللادیعهداز یقسریم ودنع هدننوفهدنر ران
 دجا)یودخع هنرب ردشلوا توف هدیناغ دنمطادبع :ناطاس .رخاوا ,بولوا جش
 یردارب كنون یدلوا توف هدنسهدعقلایذ31 ۰ بول وا میش (یدنفا یرون

 كن دنفایزو ردشمالوا مش :بولوا توف هد ۹ ( یدنفا دو دشا )

 دا ) ینودخم هدننافو هد: ۹ بول وا 3 ) یدنفا نایک دیسلا ) یجودخح

 شردتم ییودنش هرکص یدلیا لاحت زا هد ۱۲۵4: تولوا ( یدنفا, هللا رکش

 قتذلوا توف هدنشب نوا یسهسسایذ ۱۲۰۰ بولوا (یدشنا دعسا دم )
 ثافو هدنشب نوا كنناضمر ۱۲۱ «تولوا (یدنفا بحت قطصم ) هدمب

 یسهفاک ناه ردشلبا تافو هد ۱۳۰۷ بولوا ( یدنفا: قیفوت دج ) بودا
 ۳ ر اد ۰ ندیوفدم هدنسویفه ردا

 بولوا یلوق قابشابو یثابیبویقضیفتلاب ردیل هیصیق ۰ ( اشا نام )
 قنودرا ردنبهدعب یدل واینیماعطم اویسادخک هدلازو لکو رادرتفد هد ۵

 هد نهار ۱۲۹و یسادنفک راخوتق هدن زوج نوک جاقر بولوا یرادزتفد

 یرادزتهد باکرءدنمرخ۱۲۷ یدلدسالزع هدننابمش بولوا لوا قش رادرتفد

 بولوا یلظفاحمهعلقرب هدکیدنو بولپردنوک هن واه .یودرا هد ۱۲۸ یدلوا

 نوناهیودرایدلوا کو رادرتفدهدنهرم ۱۲۹ بولیدانییعترادرتفد هنی هدعب

 .عسر بوئلوا لزع هدنمر ۱۳۰ یدلوا رادرتفد لات هدلوالاعیر هدندورو

 یر غامد ولی عتظق ؛هنسو هدنناضهرو نظفاع نیدو هلنرازو هدرخالا

 هبنولوا هدنزخالاعمز ۱۳۷یدلوارومًهنماظنویسیلاوهنسوب هدنرفص ۱۳۱ و

 ۱۳۷ یدلدنارومآم هنیرعب نارنا هدسب تیولوا یشلاوهبنوق هد ۱۳۳ نیظفاح

 رومأم هنتیعمیرکسعرسنادهوقسیلاو روززهشهدبح ر یظفام ناو هدنرفص
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 .بوا وآیسیلاوهنطاهدنلوالایذاج ۱۳۸ تولوا یسیلاو هموقهننهدعب بولوا
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  goتا ٤

 ا نواس اسا A ا ا
 ییبدخ هبساحنبم رح هلقلناکحاوخ جو راد و یدلوا تاک یسافا هداعسلاراد

 نااعاسهدلاوو یا هلا رضا هد ۱۱۲۷ و یچهبسام شابو یک ی بو

 هنفدییا هد ۱۳۵و۱۳۱ و یزادرتفدتاکرو یتمما ع٣ هدب ثولوا یا

 لماک تداردشلوا توف هد ۱۱۳۰ تولوا یناک یریهکی.مدمبو یبهنانزور

 هددناخوط هقشب ندقدلوا یس هن یخ راثا هدننا یا سم کولسو: تکی ج قام
 دج یجاح هلدنفا دجا دیسلا ندلاحریاودخم ANE دنهل معطمط

 . .یدلواتوف هد ۳ ) یدنفانیما دج ( جش یمودنم كکبدجبا دی ادنفا

 ضفتلابهدنوباه نوردناردبلهژینق ۰( هکوسءاشانامع یزایرهشداماد )

 یسلاو.ماش هللدازو هدنناتعنشهنسوا بول وا یدایرهش رادشس هد

 یاسر هرکصاننولزایبلا) ناز 3ء يلج ەھ والاعسد۱۱۰۸ بولوا

 ناو انا هد ۱۱۱: هسیوق ۱۱۳۰۰ تولک هدا هس رد هدعبیدلوارادریس هننرزوآ

 ثااغربزو هد:۱۱۵ یسلاو همالع هد ۶ زوم یعا هدعبو سیزق هد ۳

 یدادبالعءهد۱۲۰ بولوایبیلاو هنسو هد ۱۱۷: نوشنعا هد ۱۱۰ بولوا

 ردن و کینال د ۷۲ ههینوق هدمی,یدلدنا میوزت ناظلس هعطاف تن ماخهبقرو
 یتحهشاهد ۱۲۸ و ىچناشنەدا ۷ و یسلاو ناو ءدعب هطا هحزو هد ٨

 هلیلاح زا كندشهحنوز بولوا یسل او هرصب هد. ۱۳۲ و ,لصوم:هد ۱۳۰ و
 ہد ۱۳۱ روژزهش هد ۱۳ یهلادتس هد ۱۳۳ ردشلسادقع: ناطلس هللا هما
 یراهودخیدیا. رونغ «لقاع ردیشلوا توف هد ۲۱۳۰ بولوا یسیلاوهنوق
 تودناتافّو هد ۱۱۷۲۱ یمودنخ یدنمات ( كيا لش ) ردرلکب دو .دجا

 («عاخهسمث هلاةمک ) ,یبهدینیفح قدناطاس ماخهیقر ردشلدبا :نفذ هزادکسا

 ازم ... ردشلوا  توف هدابچرب ۶
 یایهاردسم دن كاتشاب ميهاربا یا یاو رغ ( اشا ناک )

 لاح ر اهدا روا: فولپدهاروهاماهنسهعلققازا هدننچر ۱3۳۰ بولوا ند. هیرح

 ۰ رداشاب مها یا یودخ ردشایا

 ردن كليا گانهفن رش ةقزخ .  ( ىش .فیرش ةقرخ ۰ یدنفا ناق: )

 یتسودنک بولو»یادجم كلوب یی هفیرش, ةقرخ و یدنیچ خویشلا جش ندینسوب
 هدنر اخر ات ۱۰ ۲۷ ت اذ مالا( ,هتلا ر کش )نسب باسجن و دع ندندالوانیوا ترضح



 رس ورا ۹۸ ۸: ییفاپ مت وشو لوا روخاربم هدنیحر

 ٠ لزع دا ۱۷۵ بولوا ینا دک زاتیچوق هد ۱۲۵ یدلالا لزغ هد ۷
 تو در ۱۳۸ بولوا یتیلاوا ش ضشدج قارش را ةبئراب ةد I یدلدا

 نا se 9 2 ۰ قدلوا

 نضلقتلاب دمو دا زاتفلا وذ نادناکح ا وخ ۱: ارق رف - اشا نابع )

 ۵۱۰۹۹ و اید شل وا جنسیت یاشاب قطصم لقب بودبا قاافا هیارزوضع
 هرکطو یتنافارادففلس هد ۱۱۰ یدلوا لوزعم هدعب بولوا لوا روخاریم

 هح و گاو |زیادا وا لیوق قانشا اللا ەد اى: یشاب .هقازفتنو ناز :قابخاپ
 ۲۱۱۹ زدنا: لزعا هد ۱۱۱۳۰ / دلو | دانن دنن زا دتا هاج هلا نیت دار

 لا 5۱۱۲۰ بولو: یمانااپهانتیس هددعنزو یمافا زاذملس :هدنوالامنلز
 هلل زع هدنارخ الامس زا ۲۶ بول وا یشانشواین هدنسهدعقلایذ ۱۱۲۳ ردذشلوا

 لوباناو"ینیلاو" مورتخزا هلکلیکبرلکب/هد۱ ۲۷ یعدلوا یلوق قابل ەد ۹
 ۰ یا لئام" هنالع : تفلابولوا توف هد" ۲۱۲۸ یدلوا یلنفاحم

 ینابعرش دشا ىلع یناحنزرا سوده: ۰( یعنایعرش ۰ یدا نافع)
 یا "اف ملام یدناوا توف هدننانضمر ۱۱۲۸ بولوا یسالماش«رادکسا
 یدبا نسردم بلا :یمصخ كنداماد یزبسا ردیلفخوع (.ییدنفا ,نافع )ب

 تول وا یولخس ردد لغم ( یدنفا ناص ) یدلوا توط هدنلاوالایذاج ۹
 قردلواندتخاشمهورب فولوا ید یدنفا یرکش یه ابا ؛ندشنافلخ" نابقس

o2 ۳ر 0 توف  

 بروید ید نام ین اه ) ۷" زاوسهش ٠ اشا نامع )

 *اردنلوا توفت ء مرکی هل جاق راب بول وا ی رصتمهنرصفق هد ۸

 یی زبه رکس یسهفیلخ بالوذ هداعسلاراد ا: (.یچەطلاب ۰ انا ناجا )۰۰
 . هتسالکهرانویلاف بولو|" یشاب یجوق هدنسهد بلا یذ ۱۱۲۸۷ لزملادعب ,یدلوا
 ی ریهگیدادذپ لد رک( اغا نام ( یدلواتوف هد. ۱۱۳۰ قیدلدار وم امون

 اتش ینعماجا لژوک يحب یدلواا تؤف هد ۱۱۳۱۱لزعلادبمب بودلوا, یساغا
 دبیډنفا لع هداز یتش وس راما . ( یجوتکم ۰,یدنفانامع )۰-۳ ردشلبا

 هدماشهدنرب یارک كنناضم ر ۱۱۳۹ یدل وایسضاقهکام والم ۈدغب یدل ؤا یجم وتکم

 *یدبا شل هجرت ین( تاق رمو تام لورمخالتم بول و عویمنم یدل وا توف



 ۱ و
IMصد و 'یدتا تافو نوک ؛یحنزوتطنوا مان  

 لوقهد ! ۱۱ 6یشابیجینرعز ليت رک بواوادووانرا ( اش ناف ) هاب

 هنسوا:یدلربو ترازو اقاعتم یدلوا یماغا یکی هدنرفص ۰۵ هاو یادت
 هاب الزع هدنناعش بولوا یسلاو ماش اج تراماهدنحوا كن رخ الا یذاج

 ۱۱۸ بولوا ؛یسلاولوطانا هدنحر ۱۱۱ یدلبا تماقا :هدماش شلبازط

 نو بوک ودب ًادعاقتم هدعز یدل وا مقم هد وکناتسا هال زع هدنم زج

 8 ۱ 1 یدناتمدخلها ردشلیا لا

 یی رم تئ.دن س دتا ( هداز قاشع ۰" یدنفا ناقع )۰

 (یدنفا نانع)یدلوات وفهدنسهح|ینذ" ۱۱۲۲: یدلوا "یسالنم دادغب ااا
 كس رقص ۳ نکیآس ردموقفمهدر وصنمنصحب ول وایم ودع كنىدنفاهللاديع,

 ردبل هبلاطتا7 , ) نادهشزخ. اغا نام اس یدنالصاف یدلوا توفهدنجوا

 یا رو اا | ةا یادت وا لاو 41 هد مرکب لھ لی
 قلاراواویشابشواچهد ۱۱۱5 و یژومآمد ودح غطقتهدا ۱۱۱۰ یقایشاب و

 یرکیا كننامش+۱5 و لوا وخ ازم هدنحر ۱۱5: لکو /ینادخت ترا ای
 تولوالوازوخاریمهد ۸ یشابشواچ نام هد ۱۷ یمادْغنک ترادص هدننپدب

 هنتوا: یدلوا لواروخازبم هدنرحالا یذاج ۱۳۳۳ یدلدا لنزع هدنده زا

 ۰ ردیدنفا لیعاسا ندرودص یودح ردشاوا توف هدنش هدعقلایذ

 هدننابعش۱۱ ۲۷ بولوا یساغا راهاس ضیقنلاب .ودیل هزاز ( اشا: نا ۳9

 . تدنش یدلواتوف هد:۱۱۲۷ یدلوا یظفاحم یلواناو یسکبرلکب مورضرا
 ۰ ردرلاشاب (هللاضفودع) یراغودخردنحناص ترانو

 لوا وخادی هدنناضمر ۱۲۲ بولوایسادفنکر یخ ویقضنفتاب( اشباع )
 ۱۱۲۰بولوا یظفاحم رحلا عوبن هلقلاشا هدعبیدادا لزع هد ۱۱۲۳بولّوا

 ۰ :یدلوا :توف هدنسهدشایف ۷ یداریو یغایهس شبح هدنسهدفقلا ىذا

 هد۷۱۵۰ ویافارتخحناهدعب بول وای هاش داب یشارترس ۰( نم« اناناقع )۰۰
 روخاریم كجوک هدب "یدلدنا دعاقت هلقابشاب یبوتق هدلاوش قزل راداکر
 ۰ یذلوا توف هدعب قرلوا لیک و یئاشواج هد ۳

 یشابیبهوهق ضفتلاب هدنوناهیارس ردادتهه " ' ( كنرف ۰ .اشاب ناغع )

 ۱۱۷ یدلوا یرایرهش رادقوحهرکصا رادناکر هدنتسهدعقلایذ ۱۱6 بولوا



 يدا 3 e قم هتسوس ۳ ی هارد

 تا لایق د رک 2 ا ۲ ۳ هاش نایت وق ب ۳

 ۳ وتو ساز لوبقیرک |هدرادر ۲ اشكو بولوا(یدنفا
 ام زدرل(یدنفا نسحهداز یفافخت« قلم

 جا عدنا ناخ نامع ناطلس لمم (هدازهحاوخ ۰ یدنفا ناک )
 .هدنرخالایذاج ۱۰۹۲ بولوا االنم ضردم  ندمودخ كندنفا هّللادبع هداز
 ۱۰4۸ بودبا لافتا :هدناوالایذاجت ۱۰۹۷ .یدلوا «ییضاق لوبناتسا
 ۱۰۶ توتلوا یلوطاناردنض هدنمرخ ۱۱۰۳ یس هنا یلوطابا.هدنلوالاعسز

 فارشالا بقت هدننابعش ۱۰ یدلوایسهاب لنا مور هد ۱۰۵ یدلدالزع هدنم زرع

 هلن دم لاک !ءدنل والا نر ۰۱۲۷۰ دل وا نلوطا:ارذض اما هدتنابعش ۱۱۱ ۰۰۰تول وا
 كنلّوالایذاجن۱ ۱۱۲۲ یدل واسال ەز نماد ەل هح و یلطاعفتسالاتنندنناقن قلا راو

 هيلع تلا لص هّلالوسر نب هاربا ترضح یدلیا لاحترا هدارواهدنسیدننوا
 ناطلسهدلاو یدا هنقف « هخیوءروقو « یدادانفدهدنرق یرلفرشا ریقرسو
 سرادم یودنم ردزاو :یسهبعوجخ زم هددهتف یدابا.تنفو دولاوم هننعماج

 (هللادعوزع)یرادودخخ رکید یادلوا .توفهدهرم ۷۱۲۳۰ ( یدنفا نسخ )

 هدننانسش ۱۱۱۳ کیا :سزادمتولوا (یتدتفا دم: ) هدو تخار زد رای دنا

 یدلیا ۳ 140 E رافع) ییوددحم كلنا بولوا توف
 * ردنوفدم هدنشونقه ادا

 یر فید (یداماد هدارشواج" ۰ یدنفا نافع 9

 كدل والامير ۱ ۱۱ ءنکیآ ی ظعا ۇدى زاب ناطلتس قرتلاهدنکلستیراظعاو راطق ر دىلغا

 نافع ) ۰ یدا رسفم ثدسح ردنوفدم هدوپشوط یدلوا توف هدنشبنوآ

 یدلوا تادان وبا ین رسا هد ۱۱ ەت ۇلو اىن اتتت رادو وات (تنتوک اغا

 غ رکیدکی یدل وا یشبهطوا ضاخ هدنابمش ۲۱۱۵ نکیآیتاغآیارنس ( اغا ناک )

 ندنفاحوا برع نلبازط(یبهوهق ۰ "ییاد نافع ) ۰:۰ رلیدلواتّوف بقاعتم
 نافع )س ردشلوا توف هرکص هان ىچ جوا بزلّوا یادت ززوااشان دمت ول ؤا

 فان لوق ؟ ,هدتنحر ۱۱۲ یشابیجرعز هددرخا ۵ رد رکی )ا

 بولؤا یسافا ی اک هدنچوا نوا كنبج ر۱۸١ یشاب نانکن هدننبشو

  Nی  PTOلار ها ۷
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 * ناپدتبا تافو دانس ا داد ۱
Jنکی ۰ اعا نا  ( RU HENEا  

 سوررکنآ ترازو ةت ابذد ۱۰۹۹ یدلو|همشچ سن دایغاینس قزرشا راصح هرق

 ح ۰ یدلوا توف هدنرخا  هنسو,یدلوا یرادربس
 هد ۳ دو یپرلکب هدمبو )يات ناکرت . ( تمه ۰ اغا ناثع )

 ۰ يدلوا توف

 یخ ا ۰. یدنفا لصف نامع دلا زر

 هنعماح ناخ حلس ناطالب ایس هزم د یش. راطقو بیطخو ماما.هدنمهاج, یرازاب تا

 ۱۱۰ ۲:یاردنوک هتماقاهسیریقهد» ۱۶ ۲عدوملادمی وب یث قلا رازب ییلوا ظعاو
 ردراو ,یرامشاو .عرمشتم +. لنهاف:ردشلوا ,توبف,هدهسرغام هدنسههطایذ
 لقتسمدص وصف موش هلی رس هجم افا ثانونقنم دا ردص و لوطم +«عیتصون “ر عیولت

 هدنج واك «رجنالاعس زا ۱۱۹0 یدنفا دخ ( نس ردم یو ڊچ یدزابآ لة شامخا

 ی نکا ا مخ ر ادپع 3 یادی عماج ندنحاشم هسورب یبفیلخیدلوا توف

 : ۰ .ردشلواتوفدد ۱۱۳۵ (یدنفا

 بولوا ودع بحرا یجاج :ردسلنامارف: , (:شتفم ۰.یدنفا ,نافع )

 ( یدبننا نافع ) یبلوا تیوف.هدنسهرخالایذاجب ۱۱۰۳ یلوا سردم

 ناک )یدلوا:توفهدنلاوش ۱۱۰۵, تولو اب یودخح یدنفا نسج /ر دیو رط

 ۰ ییلوا توفهیناضمر ۱۱۰۷ بولواسردم ردینا زرا.( ییننا
 ترادنص هدعب, ییهارج هد ۱۰۹۹ ییما رک ضفتاب (اشاب ناثع )

 ۱۱۰۵ :یدلوا..یلاع ردص, ماقمْماق هلترازو هد. ۱۱ ۰: بولوا یبادمت
 ر دم یدلډیا نفرد مدنعماج یهفرش چوا هدهن دا ب ودا تافو مهد رجالا عن ر

 ۰ یدبامدازب

 یجنونکسد ۱۱۰ یشابیجعزو شواچ شاب دیر )اناث ))

RENEنابع )بس یدلوا:توف . هدجب یلدا , .لزع,هد ۰  

 یدلوا ییچزاپ شاب هدابسلازاد بولوا نیناکجاوخب ضفتاب . (.یدنا
 ردشلبا تافومدبب یداوا ییهآ هاب هرکصو یدچبهل, ام :یراوس هد ۹

 ( ۱ «.رد(ِكي.ییامب ) عاش یوی
 یدب پولوا یدرک اش هداز یلووص , . (ظفاح, .یدینفا| ناق )۱



 ۲" ا

 7 E ۸۷ بولوا و تر راز ونقوراسوناخو ماجو

  ناقع)-۰ ردشلبا تافومدهامکیابولیدا بعن ( ییاد نانع )یر و هنر
 ینا دھکا ترادص هد ۱۰۷۹ ضفتاب ردمودضخ ناشاب روجزوا ..( كم
 ضيفا هدنواه نوردنا (  نا نافع )--۰یدلوا توفەد ۱۰۸۵ بولوا

 توف هدسب ردشفشخ هلقاشاب جوق هد ۱۰۸4 :بوتلوا ,یساغا دشلد

 لی رک ردشودخ كنسدتفم هتساما . ( یراص ۰ یدنفاناقفع )دس. یدلوا
 "لوس بولوا یسیضاق هنر دا سردم یذلآ .ترهش ههناوالغهاهاب دجا هداز

 O هد ۵۹

 1 ۰ ۰ ودرا و یاقیلعت فیطا یدلیا فق وهنساجس ناخن ےلش :ناطاس
 هه ساع رھا ارق هښفازق هدکسره (.قانشۆئ . اشاب .نافع )

 یداوایئاب یحناتسبهدنل والایذاج ۱۰۸۲ ردشلوایمادغتک رابحناتسب بونلآ
 هد۱۰۸۹ یدلا بیدأتابرعبولوایسیلاو .ماشهلتزاژوهدنس هم اید ۱۰۸
 یکی راید هدن رخ الایذاج۱۰ ۹6 و یسلاورم هدنرخالایذاج ٩۳۲ و ییوطاا

 لزع هلقاخس هغزوهنسوا بولوا ینفلاو هنسو هد ٩۵ یسلاو ماش ًاقاعتمو

 خراخهدیرح هدنسهرغ ناضمد بولوا یسلاو یزکا هدنیحر ۱۰۹۰ یدلدا

 هشقلایسبوا وا ا ۰ 0 ا یدادیادنهش هدربض ییادن زک هدعلق

 ۳ ۲۳و هاو رخ ةا ضعب هبل وطاناو لیامور یدا لضاو

 ۱ ۰ یداپ او دابو دسردم

 9 دا 2 |3 هتعش,زابا ردیلد رق ( رانا سفن ۰یدنفانافع )

 اغا یم هدرادکساهاغلوا شلکو سردم .لیصحملاب یدلک هلونناتسا هد ٤

 یدل وا یش ینهکنآ سنون ناجرتهزکص یاهاوا یظغاوهمجنو یش یسهیکت
 ۳ هتساهلاو منشن بولزاتوالج هدنسفت یهوا توف هد ۵

 ۰ ردراویشهااوزامشا ینضلج دنا

 ا ۲۰۹۵ ردنا دک كناشادهداز یدیس . (  اغا, ناغع)
 لاسدنچ یدتا طو مقیتسهملققانوص بولوا ینیکب رلکب راوشنط هدنتداهش
 ۰ ینا رند مرش قدلبآ لاح را هدد ودح هزکط

 هالنس هدعقلا ید ۵۸ ردسادختک كناشا لع یمو وص )ا نامغ)

 ۵۲۰۹۸ ضفتلاب ندنواهیارس (اغا ناق ) یرصاع ردنلوا یلوق یقاتشاب



 سون نیس ترا ان هوا ت
 ردنهودخ كندنفادوم لضفلاوبا ۰ ۰( هداز یلحهرق ۰, یدنفا ناقع )۰

 لعاسا یونس وط بول نکاسهدهنردا ..!(:مرق , ۰ :یدنفانافع )> ردندیلاوم
 تاوف هدناداع سرد :مدنشدوعندس | ند الشم یدلآتب ایا ندیدشفا

 لبا دک لوق او و /ضنتلاب تن کیا + ایا )هندی
 یاری (. ها ناف )یدلواتوف اقامت الزرع هدنلؤالا :یذاتج هنسواقرەلوا

 هدنسهدعقلا ی ji یافتن واه یارس یقرتلاپ ندنواغ

 : : یدل وا توف هدعبو

 هد ۸ یو یک او ا (اشاپ ناّمع )

 ات ود هدلاوش: ۱۷ یدلوا یسلاوساوسمدعب یبلوا رومأم هدیرک هللزع

 هدرا هنسوب زدی روک( یجفانوق «اشابناثع ) یدلوا توسفبولوا يرادرس
 یدیکب رلکب نمزج هد٩۱۰۷ هدنب یدادنالزعهدندم زا یدلوا یسکب رلکپب هرتسلس
 ۰. یدلوا توف هدمپ هلا ماود ردق هتلاس"۱۰۸۳ بولوا

 هج.۱۷ یدلوایجهرک دنبولواضدشمندیلاع پاب, .( یدنفا ناقع )۰

 ناف ) -. ردیسیاب ید هیدج و رزقردنوفدس هدرادکسا .یدلوا توف

 ظعاو هنبرعماجهیفوصایا هرکصوهنایلسو دم ناطلس ردیلهنسوب, . ( یدنقا
 یداوا توف هدنلاوش ۱۰۷۵, ؛ردشلوا یخ مش هنیسهیکت یلج مکح یدلواب

 ۱ *یدبا تاذرلوت* .لضاف بوسنمد یدنشقن تق رط

 ۱۰۹۹ لا وا یراب زهش زادعبس زنا هدیواه نوردنا lb) نا

 یدلدبا لزع هذ,۲۰۷۱.یدلوا یسلاو یکی زاید ةراز منتشر

 رک 3۱۰۸۳ لزعلادعب یدلوا ینیلاو ماش, سلبارطهلتایالورود هدمب

 نامع) هووانرایرصاعم یدلژاتوف هدنر شراب ۶ ۰۸۵ ,یدلوایظفام نیدوو

 نافع) یدلیا ماود .تدفلیخ,قرهلوا یفرصتم نیرزپهدنلاس ۱۰۸۳ ( اشا

 ناو هدر ۱۰۷۷ بولوا ندنرلووخناربم نواه یارس (یرببیجاح + اشاب
 ۰ ندتلوا هطنوفا هرکظ یدلوا !:قوصتم لوتکم هد ۲۰۸۳ ءدنب و یسکپ رلکب

 هدنافوهد ۱۰2۱ تولوا ندنناقلعت .كناشا دم ییزقاس (  كب ناقع )

 ید اب یک هعطق ت ردیمرکی بوشیلاچ هن ریشکت ك نامت ود یدل واش میلا وب رغ سلب ارط
 دیه و هسردمرب یدل واتوف ۳ هدنحراب۱ ۸2 یدلآ ما مدد رگ هزاع و
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 ی روا ا ب و ادا نالا داملا افاد: هنا نایت يدي هيو
 یدنفا نا )بس. یدروتکوص هنعماجخ ییوک یضاق كنشادمان یدلوا توف
 یدلوا یرادرتفدیبودرانارا هد ۱۰۲عبولوا یدادرتفد داقوب ) مکح

 نازبا هد.۱ ۱۳9 هدوب ردیلداقو ( یدسنفا نامع ) ردشلوا,توف /الوزغم
 نامع) یدلوا توف هد ۱۰۳۷ یدلوا یسجاشن و یرادرتفد یوباه یودرا

 یدلوا توف .هد ۱۰۵۵ بولوا ىت یره ( یدشفا ٠) نام

 هریت.« هبنوق ,سلبارط ۰ .بولواسردمردیجاولی . ( یدنفا مغنیسامنلای 

 ردیلرهشقا ۰ (یدنفا ناغع ) - +یدیالاص یدلوا توفهد ۱۰۳۷ یدلوا
 یدلامازعا هبیربقهیمب یداوا یسالنم رهشقا ۰ نلزپیلک « هرصیق  نسردم
 ید ا یثنم ۰ عاش + اص یدلوا توف ی ا ۱۰۳۹ دكف

 یږیا رویغو عبچ ر بشت تمدخ هدننابرا ردادغب , ,( مک. كب نایع )
 ردنیمودخ هللادسیع ر ( جالا: سد نامع )= # وادیهشهد 3

 یدای دج رب هدرابیراض یدلوا ر توف هد ۱۰۵۰ بولوا ندنراسب رایرد

 . بتکمرب هدننای یدجسم یملام ردیمودخم كنیدنفا د یي ام ( ییلج- ناڼع )
 بوبا ید ج يناخ ماما ,پوبلوا ماما ( یرابص یدنفا ؛نامع ) یداپ
 هدازیوج(, یدنفنانع ) ردکنرخاناخهدهسبددلوا پوسنم هنمان .دیهسمو ناخ
 1 E OT ۰ یدلپاعماج هلعصوربنم هن دیم

 ندنقلخ كولب ردیلدرق راهتفجبهدرهشیکسا.. ( یلراهتفچ + اشا . ناثع )

 یدلوارومآهننربعت ناخیکی هد ۱۰۳۹ یدلوا یللستم یلوطانا بولوا

 بولوا ۍبیلاو ماش هلترازومد ۱۰:۸ بول واد هباشاب .نطصم. رادیلس
Eیدلوایبلاو بلح هد ۱۰۵۳و ییوطانا هد ۱۰۵۲ یدادبا لنج هد  

 توف مدنشا ښمن هډا روا هدنزوقط_كننابمش, ۱۰6۷ یدلردنوک ,هدیرک هرکض
 تا شلروت قماح نسج. یدلوآ

 1۷7 یسلاو بلح هذ ۱:۶۹ بولوایب باتنیع ( ابا ناثع )

 توف هدسب یدلوا یسیکپرلکی  لوطانا هد ۱۰۵٩ بولیدبا لزع هد ۲

 ۰ ردغلوا

 ۱۰۶۳ یدلوالوا روخاریم ضفتاب ندواه نیبام (.  اشا نام )

 یمیلاو یدوب ةرازولاعم هد ۱۰۵4 یدلوا کبرلکب لیامور هدنسهدمقلایذ
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 . قنایمد۱۰۰۳و کی راکی هدنبو یسافارطهایسبوشت ندنرلقلغادلولب ( اعام نایع)

 ( ولقبب اغا نفع ) یدلوادنهگمدن رج قالفا هد ۱۰۰ بولوا یبیکیرلکب
 ۱۰۰۸ قرا وا یسکبرلکب هنگ هد ۱۰ ۰عتولواندرلیکبرلکب ءرکصوندارما
 بولوا کب نینوت هد 9-1۰ ( یاد ناع ) ردشلوا توف هرکص ندشلاس
 اهر < افقی توف هادنح وا "نوا كني 4

 راغ ب ینا غل وا زاذکماو نیئاخا لشاب ناطلتتدلاو (اطا تاچ )
 (زاربوب۰ كب ناع دد ۰:یدلوا توف هد ۱۰۱۱ یداوا یناغا هدامدلاراد
 هدر ردشلوا توفد 311 و شلو نیمت ههلیح بولا یهاپسز,؛روهشم

 . یندلایزاغو عیشق ردوا کی قو بولوا ندارم ( رشقالوق ۰ كب نان )
 “یاب ۹۹6 شدم" زدمودنخ فاناشاردج ( هدازنیکهفود ۰ كن نام ۳

 «رهشیکی هزک ر رب ورصمكينالاتس هدفد نکا هدعن و یسالتم كىنا دل والا

 ۱۶:٩ تولوا یتلضاق لوناتسا هدنلاوش ۱۰۰۸ یدلوآ یال هکیهرایکسا
 ۲۰۵۱ یدلوا ینالزصم الا هدنرفص ۱:۸۰ یدنلاوا لع ءدنلوالایذاوخ
 ردنوفدم هداشا قشاع یدلوا توف هدنرفص ۱۰۱۲ یدنلوا لّرع هدنبجر
 3 یدا دم صح ندنفرمموع ؛ته لا ۰ مرک یه

 « ییصخدیناوخ » "۰ ( هجوق ۰ هدازکی قابلادبع + اهابیغارفنایغ )۰
 تولوایرادزتقدماخنیلبا رط شیفلا ردن دنت ارق هن یدنفا دل دیس اوخ ینو

 یدنلوالف هد ۱۰۰۶ یدلوا یظفاحم ہیک لاک فزت ليا چاد

 رکیراید هد ۱۳۱۳ هدسب یداوا یسلاوسآ ونسهد ۱:۰۷ نآورش هد
 ۰ ردعاش :یالوا توف هد رحت هد ۶ یدلوا یسلاو ماش دوا

 یسیکپرلکپ ںیاوتسہرکص تولوا ندارما ردنلکیناح ۴ (ایشاب نا )

 ٠3 ردآاشاب نسح) یودهردشلیاتافو ادنهش هد ۷۲ ایالوا

 هد ۰۲۴۳ بولوایساغاهداعسلاباب ضیفتلاپندن واه یارس ( اغا ناغع)

 (اننالع ) ید مماجرربهدجاخا هرق هدننوک یضاف مدقا هنسکیا یداوا توف



 ۱ و 6 ۲ تم

 ۱ ۰ رتوقدم هدازواردسیناب هادم یم روب هدنشاب هدازهش یداوا
 ردیمودشكنام نطصم هدازانأ« ردنکسا (  هاشناغع هرق اشا ناغع )

 بولوا کب هنسوهد ٩۲۱ ردرلهع رک کان راترضح لواناخ ملسناطاسیسهدلاو

 ندارزوهدهسیاهاولربمیدلوا یسلاو هنس ونابنات هد ٩۱۳ یدادنال عهد ۶

 ینسیفنقر هیدنارولوا یاوندربهتسکیاهاکو یتحهساهاکو هرومهاکیدا یلترهش

 یرلماج :راقالباب ضعب و هدهژوم یدا زولوا رهظمدد 4م دسهدعاسه .هس ر لیا د|

 یدیا راد Tan ودنک كشراترظع هاشداپیدناقوذلها ردراو یرانآ رتاسو

 ۰ یدابآ تافو نکیا یشلاو هلاحرت هد ۵

 لاحرا هد ۹۸5 ردبودخ كناشا مس ر سار € تم ناش )

 ندناطلسقحا توشوا هداز ناطلس ردنوفذدم هدنعماح ناطاس هامرهم ردشلیا

 ردن و دم هدر ر هدعماح روک دمتولؤا لعواییا هلوسكهبلا راشمیاشاب ید

 كناشابدجا یداماداشابتسر ) ك ناهع ( رکید ردشمالژاب یرلسا هدراشاط

 هد 4 ا ونال 3 ندماخ هشئاع هحاح یسهعرک كناهلاراشم ناطاس

 طا تافو ستم رھ زا تاراج

 ر ردىهودح i رومدزوا ( لکوک < اشا نامع (

 هد ۹۷۵ یدلواروخاربم كح وکو نباو رس یرعوطهن ر لګ را ۹۷۸ ضیفتاب

 نارا هللا لاصفناهد ۹۸۳ قرهلوا ییلاورکباید هد ٩۷۹ و یسکب رلکب نع

 هد ۲ یدلآمان و یدشاو:دنامدخ هانلاقوف بولوا رادرمم هدشنابراحم

 شا رامرا یسودرانازا یدلبآ تافو هدز را هد ٩٩۳ بولوا مظعاردص

 هدلاو یدلاق NY هقش ندنسهعرکرت هلتسهدلاو هدننافو ردراکزور می 7

 ۰ یدلیاماع|ینیلح بوغاافو یر هدهنیدلب ءعورشهلانن یتساسردم

 ردیلاشاب مساق ردشملوا بقلمهلفلوایرلوسیک ) ريما لح اص ٠ ۰ یدنفانامع )

 یمهلسلسیدتااحا یی هفورعمةب واز هداشا و مساق یدریک هنقن رط یارب ن کیا ندالع

 لصاو دیئاببابنیماش ویتکسورمنداروا ردهتسوس دیتوشعمو لبعامسا هزج
 توف هدرنوا كنسهدعقلایذ ۱۰۰۳ یدلیا تبانا ندهداز ندلارون رولوا

 ناڼع )۰ یدنا لام دقتسیدلواالتبم هقشعٌبذح بوک یودخهنرب یدلوا
 و ی دارم بزم اسدنعمهرکص؛ سردمردیلبل ویک ( یدنقا

 ۰ یدلوا توف هدندردنوا كنسهدعقلا ید ٢
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 اددحتهدینات ناخد وچ ناطاسر ودینهکت ناطلس هام ) یدنتاهنادیع ست
 هد ەچاق يدب یدلدبا لقنهنسهکن یلاجن هرکش بوا وامیش ردقآ هانجوا ا ۳

 نداکحا وخب و یدنفاهتبادیبع )ج ۰ یدلبا .لاحر| هد ۱۳۳۹

 يلح (  یدنناهللادببع ,)--۰, یدلواتوف هدنیجر ۱1۰ .4بولوا ندلاجرو

 هد ۱۲۰۸ تولوا ی یهاکرد یرثشاک هد ۱۲۰۳ پوبلوا یداماد جش

 ۱۲۰۱ سردم . ( یدنفادج هّللادیبع )--۰. یدلوا,توف هدنشابجوا ,شعلا

 یدلوا یسالنم هسچخدالب هدنلاس ۱۲۷۰ پولوا یمالنسكينالهدنسهچطایذ
 ی ههو رندن اشم یدنبشش ) یدنفا هللا دسع لس یدلبا لاحرا هدعب

 هلکملک هلن هب واعم نک اسعهده راشهدعب یدل وایشهن رب یرد ردم ودخحم كن دنفا هط

 هدانش رش نام رحهرکص نیو 3 س ار ۱ یدارویناسحا يب اک

 ی دیا اص, ء نسم, یدلیا, تافو هد ۰ یدلوارواع

 یدلواكب داروا بولوا ندندافحاكب هکت یرماهیلاطنا )ك اع )

 ةسورحم کلاغ هدلواناخدارسناطاسرود یسارواه دك بمزج هدازكیزوریف

 كناشابروما ) یلح نامع )دو یدلوا توف هدیبیدادیآمض هب هد هد اهاش

 بولوانداساردسودم كب ىلع شاقنر وهشم,..,(يلچ ناع )سس. ردیلغ وا

 عاش ود یدتباتاف وهددنسموایدلوا رادرتفد دین ناخ اچ ناطس .رصع

 دن فا ردمودخحم كیادلادمس ( روا ۰ ناهع ۳ ردیسمال

 یشابنابکس (زع لاب ء افا ناع)--۰ ردیفلأتكن ودا رقلیف شل یبوات وف هد ۰ 3

 ۰ ردشفلوا ثادحا يدنسمیساغایرجهلب بقاعتمی وبيدا وات وفهد+۲ ۱بول وا

 لئاوا بولوایسیشابیجرالبک. تان رلترضحلوا ملسناطلس , . (غناتع) =
 هلوماتسا ردندمعع (مکح. یلح نام < یدتب لحن مدناخنایلسناطاس

 ببط یدلوا توف هد ٩۰۰ یدنلوا نیمتهتبدخ ناخ مپ ناطلس م مدک دلک

 ۱ ۰ یدبا يلماک « فیفع + نیطف + رهام

 یدلوالئات هرات ضعب هس راب هدن واک ی | رب ردن رخ ( اب نع )

 هدن رفس نا وح ەد تولوا یسلاو ینومطست ه Ce یبیگبرلکب نا

 لجیدلیا تافو هد۹۹۰ یدلوا رادرس هډادغب هد ۹ شدزاساا اور

 ۰ یدناروسح

 توف هد ۱۱٩بولوا ندنناطقرصم (  نیدلاروننیما ۰ یدنفا نع )



 ۳۳۱۱ دا NS تب

 ندا 1 دعاقت رانا هحراهنس الوا ندنرابناک هیرجز ( ك یدبع )

 یداوات وف هدندرد :نوا كنلوالایذاج ئەس ۰ نکیازواھ یزو یس

 : 4 ۰ ردن وفدم هد هيل

 هنرش هد aoe ردیلهسورب (یدنفادتربع (

 ا دهی هن بودا تبانا ندسدنقا داخ دم ےش ەد ۳ ا

 a ۰ ردعاش یدلوا توف هدنناضمر

 هل فینصتو ریسفت ردقوا ار 1 ) هداز یربع (

 هدیناخدجم ناطلسرصع نکردباهعلاطم ریسفت هدعطس رب هدهیساما هکیدنا لوغشم
 یدبا«فرشسب رب یفیدوقوا یداق بوش ودهن کوک رفت یداوا توف "ةاحاقم

 ۰ ۰ ردشلاق هدهدوسم ییافنصت

 یدلیا دل وتهددنکشاط ردس ات نس دلا باش ن دو نب ) هحاوح : هللادبع (

 یسهشرط كلوب ردهتسومهنعهّلایضر ( رع ترضح )لسنندنفرط یسهدلاو
 هدنفسكن لب ر۸۹هردبلویدنیشقن هکر دناهذ هنبهذم تعاجو تنسلها

 . نددالوارعت سطحی رد كنسهدلا و" رداما رک بحاصیدلوا توفهددنکعاط

 یسدلاوردلغ واكندنفاب وقع (  یدنفادج هلادسع) - ۰ رددنواخندواد

 توفءهد ٩۳۰ هداروا پولوا یسیضاق بلح ۰ سردمردند رایرانف ندننهخ

 هدمولع راس یدلباظتح یه رکن آ رق هدایتلابول وا هدایز یسهظفاحٌءوف یدلوا
 ۰ یدزابمرشءدصق یدبا مرکو ی »بول وایت ةکراشم

 وادی )اک رس ردار كن یلح یدعسردل رهشقا (هدازیدنفاهّلادسع)

 ۱۲۱۱ نکیاشردس ردشودخم كناورش هللارو ۰ (نیدلارون ۰ یدننا

 هش وقفل سردمودن هبنوق . ۰.( یدنفاهللادببع )--۰یدلواتوف هدنسهخایذ
 ندرودص ۰ (یدنناهللادیبع)-- ۰ یدلواتوفهدنلاوش ۱۱۳۸ بول وا یمالنم
 یبیضاق لوساتسا هد۱ ۱ ۶ یسهاب هکم النم ؛ سردم ردیردارب كن دنفادشار

 ( یدتفا هّلادبع ) -۰ ردغلبا تافوهدمیوشلوا لوزعم هد ۱۱۶0 بولوا
 هدناوالایذاج ۱۱۸ سردم ردسودخ كندبنفا دجا ( هداز یکاوک
 توفهدم يدلوا یسالتم هرونمهسدم هدنمرم ۱۱۸۱ یدلوا یسالنم رصم

 ندلاریخ ویهعناوخیتکكکب ردنکسا ( يدنفاهلادبع ) -۰ ردشلوا
 یارسنا وبا یدلدب| نفد هنس هب رتابایمهدا هليا توف هد ۱۱۸۷ بول وا یماما كنب دیه ٥~

 ۱ ردشلبا مض و ی ربذم یماح



 یجورق ید | تبع شو وال لو اهدا 1 یا
 دیعس یی ابخ یدلدا نفد ه وبا هللا تافو هد ول روس ن قلبشاب 1

 (اغادم یدبع) ۰ یدبا هجولانسحو نیم" دوهشمیراهفطالم هلا یدنفا

 یدلدا نفد ةد اطاق یدتا تافو هد ۱۳۰۱۸ تولوا ندهاشداب یارت

 هنسوهرکصو یتاک ناودهارزوردناقرشراصعهزق (  ید ید ر

 ٠۲۹ 4٤لا ضانم رود بولوا قرصتمو یباقمعاق ریا

 ۰ یدا لئام هوجتو نعاش یدلوا توف هرکص ندا 1

 هرکسع تولوا ندنرلذلوک كناشاب ورسخ ردسک رخ ۰( اغا یدیع)

 5۸ و یشابکیب هلآ ناعم هدن واه یارسردو در ۳:۷۲ بودا رز ۱

 او a ۱9 ویساولربمهرقناهد ۰۵ یداوا | ولرم 9۶ و یالاریم هد

 هدنرخالايذ اچ ۷ یدنلوب هدشابرام ناتوو یداوا رومام هبودرآ ی وا

 هجا هلتس توللوا ناتعآ تزاثو مدنسهجلس ای ۱ ۷۸ یفرصتم «زدوقشا

 وب یربشه ودرا یھ کیا تن نوا كنخر ۲A۲ یدلوا یریشم ودرا

 یاب یوالا یدذاجب ^A بولوا یربشم ودر یجنچوا هعفد هدنرفص ۳۸و

Fsیسابضعا تلود یاروش .هدننابمش هنس وا یدالبا لاصفنا هدنز  

 داروا هدلقن هه نلد ع ساف تاک ام تلود یاروش هدنرخالاعید ۲۸۹

 تام هدنرخالایذاچ یساضعا تاود یاروش هدد رعص ۰ یدلوا اضعا

 لزع هدنیجر ۲۹۳ یربشم :هبطض هد رخ الا یذاج ۲۹۲ ,یساضعا هد رکبیع

 ۲۹۶ یماقمعاق یببلاو رتیسانطزو یریشم ودنا یصج وا .هدهدمتلایذ یدنلوا

 یدلدا.لزع ندنسه هدندمزابولوا:ینیلاو همای :ةوالع هدنرخالا یذاج

 توف هطنلسبتلاتانبح ۱۳۹۷ یدل زا :یناضما:یازاوشزاد دنا وش ۵
 « روع شا تقال راهظا هدهمقاو تابرام ردیوفدم هددجلا هحوهرق یداوا

 (خاب یدبع)رب زداشاب ورسخهانراترضح (اشا فور )یرامؤد ىدا مقتسم
 هدعب بولوا اواریم هدرا" ۸۱وشعا لوخد هرکسع هد۲۵۲ بواوا ید

 ۱ ۱ ۰ ردشلوا توف

 ردمود ::تاکر ميهاربا ندننادناخ ییا مور ( حالا ۰ كب یدع)

 ردشلبا لاحرا هد ۱۳۰۳ یدلوا لاکو لف بحاص هلا نفواع لیصح

 ردم وخ س اشا اصر تفس وب یرتهکر دار ردشلوا تهنارهماخ هنفیلأتباتک ضب



 1 مدل رایج ۹ لعاسا هلکلیلاو لا و
 ادا رغلبو ا ا ور هدنسهدمقلایذ ۲۰۱ یسلاوهنسو هدنلاوش ۰

 تافوهد ۱۳۰ هرکصهامدنح بولوا یسیلاو هرتسلس هد ۲۰۳ و یرکبغرس
 ( كب نچرلادبع ).یداماد . ردرهام و باک مداخ ریغ/و عیش دام یدالبا

 ( جالا +  كيیدبع ) -- + ردنوفدم مدنباروکاالنم یدلیا ۳ هد ۹

 هلقشیجویف هد هد ۰ :۳ ردموبم تكکب دچبا نسدالوااشاب یغطصم ییوش زرع

 ردشلدیا نفد ۾ هنس مرت یدح بودبا تافو هد ۸ ردشلنوا لص سرق

 ءد۱۲ ۰۲ قرهلوا مک هلقلناریمریمردیل ەر طب ِ جاطادنسلا اشا یدبع (

 هد رحهد ۲۰۳ یدلزبوترازوهلیسح یسهنشجم تاکرح یداوا رومآههرح
 یییواییلاو هنرردا ونهرچ هدنلوالایذاج ۲۰۹ بولوا یسیلاورکبراید نکیا

 یسیلاوندو هدنیحر ۰ و یسلاوهمنوق هراصو یدلطا مضهرتسلس هدلا وش

 ۱ . ردشلوا .دیهش هدشدو هد۱۲۱۲یدلوا

 ۳۱ هربردار كناشابيها ربا یرازاب یکی ) اشاب یدبع
 .دنسدهایخ)

 17 ۱ ۰ یدلیا لاحرا هرکص هنسچاقر ب را ناریمرب»

 مدیون روخاریم هدنرخالاعسر ۲۰۵و یثابیجوبف ( اشا یدبع )

 رالوی لاد رکیرابد هلترازو هدنلاوش ۲ هلا رودیصانم یا

 ۰ یدلوا توف هدعبو لزع هد ۱۲۲۶ بولوا ی عرش ق مو رضرا
  هدج ۰ ةرازولعمبولواییمانویاهنبس ضیفتلاب ) اشاو ر یدبع (

 .هدنراخمرات ۳۳۹ یدلوا یسلاو هسوف هد ۳۲۳و یدلاو بلج هلیفاف صتم

 لک هل تافو هد ۱۳۳۱ ( كب هدا مهاربا ۱ ندنمودع .ترد یدلبا تافو

 .تنیرخالاعیر ۱۲۲۹ بولواسردم ( ت.نایلس ) يرکیدیدلدا نفد هنکب
 یر ون ) ولها ەمى دید رد وقدمه درادکسا یدایآ تافو هدنشب نوا
 Br رد ( كب یردق ) ندلاومو ( كب

 r بولوت هدنرابرخ زقاسو تابراحم ردنلهمالع (اشاب یدبع)

 ea و (r ۳۳۷ یدلریو قلناربمرتهویدل وا یعوشاب

 ۳ --یدلنآ لاح را هدسو لاصشا

 او هد ۲۳۸ بولوا شک ارنط "۰ (۰ یباج. یدنفا یدبع )
 : لّوطانا هد ۲۵۷ ,یسبحهرک دن هیلام هد ۲6۵" یسیحهعطاقم ماهسا هد ۲
 ۰" یدلیا لاعترا هدنسبتلانوایسهج اید ۱۳۵۷ تولوا یا هسا
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 ردمودخ كناشاهدج رادنودقیساردص (  جالا ۰ كب یدبع)
 .یذاج ۸٩ یدلوا یلوققابشابهدنناضمر ۱۱۸۳ ردشلوا یاب یبوق اعدق

 كنسەدعقلاىذ ۱۱۲۹۹ هلصانمر ودیدل والوار وحارب»هدعب یدلدنا لزعهدنل والا

 یدنلوا لزع هدنسیکیاكنلوالامسر ۲۰۰ یدلوا یسادختک ترادص هدنسیتلا
 ینوک یهکیانوا كنلوالاعسر ۱۳۰۱ تولوا یشاب یجهبح «دشرخ ۷

 ید نوفدمهدننابکكناشابدجادفنک ی دح .دهناملس ید قسم« یدلواتوف

 ۰ ردکب دمحم ندلاجر
 هد ۱۱۹۳ بولوا ناریمریمهرکصویفابیجوپق ̀ ( یکک اشا یدع)

 هده۸ رکیرایدهلرازو هد ٩٩ لیاچیا نت هد ٩۵ هنطا هد ۱۱۹۶ لیاچبا هد

 ساویس هدنرفص ۲۰۰ بولوا ینیلاو زکیراید بنات هد ۱۹۹ هقرو باح
 هنینذأتلغوا لغ كحوکو یدلوایسیلاورکیراید الا هدنسه|یذو یسیلاو
 هد ۲۰۳ نولوا یسلاورصم هدنسهدمشایذ ۲۰۱ ةهدشنادمب یالوارومأم

 رداق دهراداماردشلنا تافو هداروا هدنیحر ۲۰۳ و شلک هبلح هللا لزع "

 . . ۰ یداریزورب لفوقو
 یردردیمودخح كناشاب ىلع هدازاشاب یدبع ( هحوق ۰ اشا یدبع )

 هدقاروشطس یدلوا لخاددیدطوا صاخ بوللآ هنوناه نوردا ًاقاعتم یتافو
 بولوآرومًمهللدنتسوک ناریمریم سراب ندبسو یدلوا هناکی هدتاتک تدوحو

 هدنمرغ۱۱۷۹ بیدآتلابیاشکرس یدنیک ماظنلالحال هدارفلبهدنلاوش ۵

 بولوا یسیلاوهرتسلسهدنرخالایذاج نسوا یدلروس ناسحا ترازو ةافاکم
 ۱۸۰ نوز رطهدن رقص ۷۹ ینرصتمزازعا سلکهد ۷۸ یسلا و هننوقهد ۱۱۷۷

 یرفناک هدنرفص ۱۸۲ ص راق هدعب ساوسهدنرخالاعسر ۸۱ هیلوق هدنلاوش

 نادغب هلیمامنا لیامور هدننابعش و یظفاحم لار اهدنلوالایذاج ۱۸۳ یسیلاو
 قحرازاب هدنناعش ۱۸۵ یظفامنبحام هدنرخالایذاج ۱۸۶ ,یرکسعرس
 هاش الوساویس هلنالزع ندنکل رکسعرس نادشبهدنرفص ۱۸۰ یدلوا یظفاع

 یسیلاودادشب هتسوا و رکیراید هد ۱٩ ۰یسلاو لوطانابرطادعب یظفا یروسیم

 ۱۹۵ بلح هنسواو رکیراید,هد ۱۹۶ لیاچیا هد ۱۹۱ شعرم لزفلادببو

 هدنمرحم۹۸ و. یسلاو یلوطانارارکت ًابتاعتمو ندا هدنلوالاعمنرو هقر هدنرفص



 هد NRPS ۸ جم ی و 7 ید
SS 2بولوامش . YEتوف) "الوزسءدپپ .يدلبامفر هد  

 یابی وطب بوش ندنغاچوا یجوط . , ( جاما... اغا یدبع )-۰ یدلوا
 ل N 1 . + يدلوا توف يرعوط هنلاس ۱۱۸۷ردشلوا

 ندنیلم كان ۳۹ ات لاشا هحا وجت ( جالا ۰ یدنفا ىدىع (

 مامد ىدقادج یلرابناچوا الا ندیلامباپباتک دشا دلو هد ۲۱

 دلو .هنیزدبنیاق بولوا رادرهم ء 11 و رادنود دماشاب ميهاربا داماد .یدلوا

 ېدلا لوزعم هد ۱۱۹۳ ردشلبا تبّور یبروما باتک تار ردقهنسچوا

 ِ 7 ءدنلوالامید ۶۰ ید بیا فاقوا كحوک هدنسهبص|یذ ۱۱:۶ء

 هد ۸ یرظا هناح وط هدنلاوش ۱۱ ۷ یدلدالزع هدشنابعش بولوا یا

 ۱3۷ يباوا لوا 3 هدنلاوش ۱۹۰ . بولوا دو لوا ةد هدنطسا وا

 Dt هلند ېد ۱ ريشا باتکلا سی رندتهدخوب هدنهرم

 ۱ . يذاچهنسوای وا باتکلا سپ A هدنلئاوا ۷۱ ةدوعلاذبب یدنلوا لاسرا
 ءدنآاوش ۷۲ بود تدوع هدنابعش یدنلوا ما عا ههسور هللنع هدنلوالا

 ۱ لزعهدنسجایذ ۱۷۰بوا وا يلوا قشرادرتفد هدنانعش ۷٤ و لوا هما زور

 هدنسیمرکیكننرفص۱ ۱۷۸ تل وا ناتکلا ی رسا هدرحالایذاچ VY یدلدیا 3

 هارو لكما | عضو ریتم هند یجە قرع یداوا توف ةامف كرامو بق

فدیا كىمو نکنز زدشف وا د
دلوقربش دنندوهسمیسونق را ذرت

 7 1 ین

 :دامادهزکبط و یحضاخد هناشاب سس قیتناردص ۰ ("ناخد.۰ افا یدنع )

 "انار ایهاسهدنزالا یذاج» ۱ هو ماه راهدننامش ۱۱۵۷ هدهناسوا یداوا

 ملل وتر 1 ا-یهتبکیا نا )اناعا ب ولوا (یبا دک ایتتوقهه :رخالایذاج ۹

 هنن رفص۱ ۷۵ فول وا وقف قاشاب مد ۱۱ 1۱۵ .هدوملا دعب ید]ردن وک هنسارتشا هریخ ذ

 ۵ ۱3۷ دنت دوغ ۍادتیکه صفا ومآملزملادسب هلصن ابن هدلاوش یدلیا لاصفنا
 . هدنلوالایذاج.۷۱ یلنادخنکا زایج وق ارنا مدنلوالا,یذاچ ۱۷۰. یسانا را یلس

 یلوق یقابشاب انام هدنسمدعقلایذ "هنسوا هللزع هدنسهنس پولوا یشابشواچ
 . قردلوایمارابنا یجتاسیا مدمبیساغا راس اناءهبنرفص ,۷۵ ,لزملادمبیدلوا
 (قالوقءرق ۰افایدبع)ز دن وف دبهدنعماجهدا زهشیدل و توفهدنرخ الا عمر ۸



 تازو ةر ادد را ی ۱۱۰۹ یندلوا ۸ ساک ۱

 ناو ۱۰ 2« راول هدسبو یلوطالا هد ۱۱۲ یدلوا یسلاو لیا مود

lio۱۱۹ ساوس نت هدمرع | الو مورضرا هد۱۱۹ و ناو داش  

 هدن رح الا یذاج۱ یلوطانا ۳ هگنسهدعقلا ید ۱۱۲۰ بلح دوال عر

 ر ر ۱۳۹ ردنا تااپ هد ۱۳۲۳ ردشت هدنبجر "لو رط

 .مسرو هلتشرپو رازاب کی هدرفصو یو ا هدر ۱۳۰ اد هد 1۳۸

 تن رفصا ۵ دعوا یسلاو نوخ > هدنمزحم ۱۳۱ لیاموز لاتهدرخالا

 اشا لع یودم یدی نکع بحاص رتزورن یدلوا توف هداروا هدنجوا
 ۰. زرد lb) یدبع) يد

 . عمر ۱۱۳ نکا یادوبق رلنونیلاق ضشفتلابندهناسرت . ( اغا یدیغ)

 هدنرفصء ع یدلدنا لع هدهدمقلا یذ یدالوا ارد نادوم هدنشا لوا كوالا

 هد یدادا لزع هدزوقط نوا كنرخالایذاج تولا نادوبق ۳

 . ردشفلوا نفد هتفارازع هاب «داشاب ناف هلآ تافو
 ردیمودع كندنفا لیاخ دیس ندادطص .( ینغلادع : اشا :یدبع) ۱

 یدلوا یلوق قاشاب هدنلاوش ۱۱6۳ بور وک ,ینسهسرتكکب ر هداز ىلەلىق

 ناب هدنلاوش ۱۵۸ یدلدا لع هدناضمر تولوا یشابشواچ هدنمرحم ۱۹

 یدلوایئاشواح الات هدنناضهر ۱۵٩ و یتماد را لزعلادعب تولوا یشابشواچ

 . یاب یهبح هدنابعشو یدلوا نیا تام هدندرد كنلوالاممر ۱3۰

 ادنخک اما دنسیتلا نوا: كن رفص ۱٨۲ ,یدلدنا ل نع هدنبجر ۱۰۱ بولوا

 ۔ ۍذاج ا4 لاح زت ,ترازوهینرابمدلاوش ردیخز ات( فا یدیعدیس ) يدلوا

 : یسلاو .دارغلب هدنلوالا عسر هنسسوا زوسصآ هذن زفض ۱۸۵ هنتسوب هذنل والا

 ودم س زور عو ناف ..تحاص یدلنا , تافو .مداروا .هدنیحر ۱۸۲ یدلوا

 تولوا ندیصانم بایراوندناکحاوخ ( كد لیلخدبسا) ینودخیدبا ردتقمو

 ینهفیلخ رن یني وکم تراداصیمو دخت كنون و شش ابا تافاو هدننحر ۷

 ۰ اردن وفدمءدب راوحاف و هدننکیا رادشلبا تافو؛د ۲( كم یقضیف نایلس

 ثعابیطخ نح ضقتلابندنوناه نورتنا ۰( طاطخن >"یدنفا یدبع )"
 "مدننابعش ۱۱۷۲ لا بضاتمرودبونلواغارح هلکل هج او ځل هرکصیداوا یناونع



 سارا یادم نورد ا اف RE بش شش وا
 ردنلهروم " € هدازيعز اشا ىدع ۳۳ ۳ ۰ ردشلوا توف هدعز یدنمشح

 | ییکپ رب ماع شلبارط هد ۵ کیا ف ینرنصتم لیا یراق تولوا لوتم
 ۰. "یدلوا توق هد ۱۰۰۸ یدلوا

 دسر لعوا كندنفا "اد میکلادع :(یدنفا اف یذبع)

 n ۵*۸ ماس یاو تاو | اونجا هک ۱۰۸: یانایاج دلو
 اننا یارش ردنل زاصحت یلوطاتا ) نجت رلادبع» اشا یدبع )

 یحاشن هزاز و هدنمرخ ۱۰۸۰"یدلوا یزایرهش بناکرسو یعالع رکی
 هد ۱ یسلاوهتسو هدنل والا عسر# ۰ بو اوایماقمع اق لوماتساهد٩۱۰۸ یدلوا

 سارق شیت تار ۱:۹۰ نیشهبق «دنلوالاممر ۳ ینا یافت انا

 ۲۱۶۰ تولوا یشلاو طم اا هد ۱۰۸۹ یدلدا لزع هد ۱۰۹۸ بول وا

 زافوب ازومأم هد ۱۱۰۴۳ بّولوا یاو ددنق هد ۱۱۰۱و یسلاو لیامورهد
 لا یل وا توف هدنحر ۲۱۰۳ یدلوا یظفاحم زقاش رکنا یدلک هن راصح

 یر هدذلع تلودیدنا فیفع « باک * نعاش . لاقتنالامیرس لغوتسهللعو
 ةمادنبو یدزاب غرار زدق هنلاس ۱۰۹۳ ندنلاس ۰ ۰6۸ ردناذون سیون هعقو

 حرشزن هثسهیمال هدصت كبک ترضح ویدلیا حرش یی رع ناودهلا راطع

 .نرنجترااذبع زدیلدسور (یدنفا یدیع) ن « ردراو یرعش ناود یدزای

 ۶ دلو توف هدنسهدعقلایذ ۱۱۲۰ بولواسردم ردمودح كناسش

 دال وا عد رب نیدلاناه ر نددم a دوو (هدازم زیهش ٠ یدنفا یدبع)

 :.یذاج ۲۱۰۹ ضیفللاب نالاعباب ردیمودخ كنندنفا نیسح هضوک نادار

 "فلاش بولوا باتکلانسر هدناعش ۱۷5و E تزادص هدنرخالا

 یبهبساخ شابهدنمهرحم ۱ ۱تدوملادعب یدلردنوکهماقآ هینمل یدلدنالزعهدند رد

 ۳ یتیهبساحم شاب امنا هدننحر ۲۱۹ ینیخنهبساخ هیزحهدلاوشو

 ما بخناص س یا تافو هدنل والا مسیر ۱۳ یدلوا یناک یرهکی

 ۰ ردیدنفا.حوت ندلاحریودخحم
 لی رازخا هد ۷۲۲۸ یدلوا نداصا ضشفتلاب" )اشا یدبع (

 ¢ ۰ یدلوا توف هدعب بولوا

 مو بدنا: روهظ لیسی رتا كناشاب نج رلادبع اغا: .(اشاب يديع )



 و ك یډپعآ 7 دما م ۱۳ دا توف هد ۳ یا ۷
 ۵ 4 .ئدا .نداا + .(هداز ۱

 ۰ مرا كنید ا مالسالازش (هداز یوج «یلچ یدبع بع) 7

 بول وا نادرتفد شابک یدلوا نداسٌور بوشش ندنکلدرک ام یی

 بایا نیم ردشلوا ,توف هدنسیدب | كنم رفص ۹۹۰ یدنلوب, هدتهدخوب هجراهنس
 ) یدنفا قطصم ( هاب هلا اشاپ دوم یرامو.دجم یدا قداصو ناو

 ندزودصیمو دم كآ و یدنفا لع یلعواكبوب یدلواتوفهدنکلهنک و بولوا

 نو ٩۷۲ پولوا( يدننا ینطصمسردم ):یودج رب رسا هّلادبع

 ۰ زدشلسا نفد هوا پولوا
Biسلپاف ی ( یلاع «یدنفا هللادع یدبع " 

 بول وا مردم (هسوک ۰ ۰ یدنفایدبع ( ن «ندشلواتوف هد ۹74 نکی یا

 .( يلج ئدبع لب بس *يدياراو قالحا نسبحیدل وا توف هدن رقص 34

 اما جوتن و اهل وود ۱:۸ یداوا یسجبهعطاقم نیمرح ضفتلاندلق

 توفهدننابعش ۱۰۱۷ پولواسردم ... ( یدنفا یدیعر) -ب ۰ ردشلوا توف

 ... ( شوخوتم ۰,یدنفا یدبع.) - ۰, یدیاداهن شیورد ۰ ط یبلوا
 هد ۳4 شلدا لزع بولوا یجنان هد ۷ یدلوا ندلاجر شیفت

 . , يدا یعاش بناک یدلوا توف هد ۰ ٤ ردشلوا ییما رتف رافد

 یچوبن الا اتت هدنترادص هباشاب داسع یجووق ,el) یدبع)

 . هدعب پولوا  یسکب رلکب هروم هد ۱۰۳۰ بوقبح بد ول |هدم ردشلوا یئاب

 سردم ردلرقنا . ( نجرلادبع مزق یدنفا یدبع) س . ردا تافو

 یدبع)--۰ یدلوا توف هدنرخاوا ۰ ۳۷ یداوایپالنمرهشیکی ۰ هنسورپ :

 هداشاب مباقهد ۱۰ ۳ ۱یدلوا توفهد ۰ ۰۳۹ ب وا وانددب رح یارما نادوپق

 ریشلیا عضو ( یدنفا قطب هدارشواچ ) یبربنمكنوب یدلیا انب دسر

 یدلوا عش هنسون اح ولوم هطلع هلغلوایول ومردیدمل وطاما . ( هدد یدع)

 بابجا ته یناتسب یک هداشاب مساق هدنهحوت ههدد لعاسا یلهرقنا اروا

 یدلوا توف هد ۱١٤۲ :یدشا ماتخ ینادراو باقوا پوربدناپ هبواز هلا

 + ندندتقات لباخ دیس یمودخ یدنا زیزع دهام ردوفدم هداروا

 بولوا کب لوب هدنلاس ۶۷ یدلوا ندارخا شیفتلاپ ۱( اش یدبع )



 ۱۳ آسا ۳.۳. سیب
 بک دارا درد رم هلبالزع هد ۰ علوا یبیحهبسام ین ودرآ

 راقد یواهیودرایلوطانا هلللوا فصلوا هدنسهدعقلایذ ۲۷۰ شلوا ۳

 اول . دشلوا توف هدعنو لز هد! ۱ پړاوا

 اد كزندشفا مح ادم هدازدّوم ::( یدنفا یر یداهلادبع)

 لدسور ( هدازینضر ۰ یدنفایداهلادبع )س رد رعاش رب ندناضقبب ولوا

 یدلواتوف هدنمرشخ نکیا سردم .دنمودخع فكنبدنفا ئر ینطصم
 نسج یضاق ردیلرازابکی , ( یدنفا یدابلادبع ) --۰یدیابیسجو بیدا
 هد ۰۷۷ الوزعمیدلوا یسیضاق .دارفابهلیس یاب هندمسردم ,ردیمو دم كنيدنفا
 ودع كوردی دنفا( یخیهللاضف )یودخردنوفدمءدب راح ریماردشل وا توف

 ME ) یدنفاهلادع ) یدازیداه یودخم كناو ( یدنفادج ) هدازیداه

 یدلوا ,توفدنب بول وا یسالنمهنس 3

 كن.دنفا الادب ت رب راصح «دهسورب .( یدنفایداهلادیع ) ,

 یدلیآ تافو هد ۱۱۳ یدلوا يبالنم ا تیاهنو سردم ردمودخ

 هدعو ماش سلبارط هد ۱۱۳۹ سردم( یدنفا نیمادج ) یمودخ ردرعآش

 ماع یدلوا توف هد ۱۱۵۹ یدلوا یاب هطلعو یسالنم دارغلبو هرصیق

 رد اش یداوا توفهد ۱۱۷۵ ( یدنفا نبزعلادبع) یودع كنو رد عاشو

 نکیآر هو یبردمهرود یخد رایدنفا ( دمسدجم) و(.دعسا دج )یرامودخع
 هدارواپولی ردنوک  هرشطهدنر خ الا یذاج ۲۰ ۲(یدنفا دهسا) ر دشل وا یسالنمهیلف
 ۰, ردشلو|توف هدنراخرات ۱۲۱۲ هسیا (یدننا دیعس ) یحوکو شلوا توف

 دیسی وم دلو كانسدنفانیدناعلا نزا مالسالا جش, . ( یدنفا یداهلادبع )۰.
 "یدننشق» ۰ ( یدنفا یداهلادنع) "۰ ردشلوا توفهد ۱۱۷۲ نکیا سوم

 ج دت رضع رد وفدم هددچاهحهرق یدلبا لاخراهد) ۰ تولا ندنحاشم

 ۱ ٠ یندبا .نیط اطا

 ۸۰6 ردندنساسا "یوصع لوا دزباب ناتطلس ۰ (كب یدبع)
 كننراترضحت لوا نایلس ناطاس ۰ : ( كم یدبع ) 2:۰ یدلوا.دیهش هد
 یدبع) ٠ ردشلنا"تافوهننزورم هنس چ اقر یدلوا یجناشتهنندهع تیاد

 ( یرک ۱۰یدنفایدبع )د ۰ ر دیسی اب كليا كن دمام انا دو  "(یثاب وس
 یا شنا لغوا ردشلبا ثافو هد 7-۹2 یدلوا شردن دما دات ۷۰



 ۱ سیا و ربا ت :

 ۱ ا یادم دا فی یاکن اف تام ر راتلو

 هد ۱۰۹۹ ردشلدا مض اضقچاقرب هنفايضاقهلکمروتک هتعاطا یب -تیصاعر هد هیلاطنا

 به فش یماخاشاب دوم ) هدا زن ع۰ یدنفاباهول ادبع) ردشلواتوف

 هدنسهددقلا یذ ۱۰۸۲ ردشلو! یش یسزک بولوایودخم ثاندنفا رج رلادبع

 بولوا اعم هی نایلسناطلنهدنهراع ۱۰۹۹ یدلوا ییظعاو یماح همناملس

 توفهدنرنع ۱۰۳ یدشا مح بولوا ینالنم هتیدمهدنزخالایذاجج ۰۸

 یدادفیرظ لضافلاع ردنوفدمهدنراوج نائم لاهنع یضر نایع ترضح یدلوا

 :دومسلاونا ۱۳( «دازیارمش *ینددفا باهولادنع )هدرا دنفا دت جا ینو
 توقا ۱۳۰۰ 1طیدلوا یسالتمدا ذغب؛زکی راند امف دلا س رام ر دیم ودخ تان دتفا
 كشدنفاهللادبع (هداژرکاذ" یدنفاباهولادنع) س « رذزیپ ر ف ضع ماع یدل وا

 ردیل زاص حرش ( یدنفا باهولادبع) - ۰ ردىسهفيلخ كنىروفغ جشویودنع

 ی رک فلت هد ڈک ۱۱۳۹ بول وا یسالنم تردا 1 کم یسالتم هطلع صذزدم

 سردم (یدنفا باهولادبع )--۰ یدناتورث بحاصیداّواتوف هدنحوا
 . یدلواتوفهدنرخالاعیر ۱۱۸۶ یداوا یسالنم ةسورت « جر

 ردود كندنفانامعدسلا ( هداز ی ۰ یدنفا باعولادع )

 لیعامسا یوبنلک یذئلوا غارحهنوباه نوردنا هد ۱۱۸۷ هللا دلوت هد ۷
 هد ۲۲۵ یدلوا یسالنم كئالس + سردم بووقوا ندریدنفادج قسالاو

 تدوعندنارتا هد ۷۸ پول وا یسالنمتداهدنرخالاعتر ۲۲۹ و یریفسنازنا

 ةدنسهدعقل ای ذهنسوا و یس هبا لومناتسا هدنل والا مر ۲۳ ۱یدل وا ىس ناي هکمنودن |

 ۲۳۹یدلوافارشالاتقنهد ۲۳۲ و یلوطاناردصهدنم رحم ۲۳۷ یس هاب ییوطانا
 مالسالایشهدناد ر دیم رکی كن زخالایذاج ۲۳5 تولوا ینا لیامور هدنمرخ

 هدنسکیا  ییرکی كنلاوش ۷ ع۳یدلادالزع هدنزکسنوا كشرفص ۲۳۸یدلوا

 ۱۳6٩ یدلیا لاصفنا هدنزکسنوا كنناضمر ۱۲۶۸ یدلوا مالسالایش اب ۳
 یدلدا ادا یزاک هزانح  هدنععاج 2اف یدلوا .توف هدنسیدبیمرکی فانا

 هدهراداو هم د| نونفو رهام هددیلآ ن هبلاعمولع یدلدبا :نفد هایی ردب هدوبش وط

 ناهربلاةصالخ ندشمرونذاهالهدایز ندزویدا ,قوطنو م رکعو یر دتقم

 ۰ ردرلیدنفا ید و بارد یرلمودنم ردرآو یرثارب هدنمان ناطلسلاةعاطایف

 ناتسبیهد, ۲۵۹ ,ضیفلاپ ندیرکسعرس باب ., ( يبدنفا باهولادبع )



 ۳/۳ و

 ) ی مو ) --۰ یدبای بتکمرب هدهسورب و هسزدمربو بتکمرب
 ۰۲ ردیم و دم یلح دج, ( هدازدوعسلا وبا

 را ردن وفدم ا هدب وبا ردن دشیما من ( دودولادبع )

 ۰ , «ردیوسماکو . یسهلکسا دودواب ردراو یدعسو هواز هدنحراخب

 سردم ردمودم كنیدنفا مرکلادبع ( یدنفا یلایخ باهولادبع )
 یدلوا یسینصاق نیمزا هرکص بولوا نادرتفدشاب هدلوا لس ناطاس رصعءهدعب
 هیعرش مولع « کذ ۰ عصف .ردنوفدم هدنبتکم یناباب یدلوا توف هد ۰

 ردرا و یون و لبل موظنم یدیا ماشو ,دنمهصح ندهرتعم مولع رهامهد هنلقعو

 ثدحم « :رسفد. یدلوا توف. نکیآ ەد ۹4٩ ( ىلج مرکلادبع )یعودخ
 یدلواتوف هد ٩94 ردیلناده |( ینواص م .یدنفا باهولادبع )س یدا
 دیم ۰ یدیفا :باهولادبع ) --۰ یدلیا فلات ییانیسلطا هاما تایم
 دجا ..(یدنفاباهولادنبع )+-هردبمودخ كنبدنفانجرلادبع ( هداز

 باهولادیع)-* ردیف لو لا رابخ 2 زات یدلواتوفهد۹۷ ۲ ر دیلغوا كل ینار بش

 ندرایدنفا زکٌرسولبنس :ردرتهکر دا بكندنفا عزکلادبع یلءریت " ( یدنفا
 هدنزاوخ رخ تاخکا ضمنیدلیا .تماقا هدنسهلص بودا كولس یدلآ ضیف

 بایهولادبع ) + دنده نظم .یدلوا توف هد ۰۵ رایدلیااش رل هرج

 یمالتمهندمهعفد ییاویسالنم ريم زا, ردیلعواكندنفاریما لحاص . ( یدنقا

 باهولادنع) = ۰ یدیا ملسملج بسنل ع یدلواتوفهدنلاوش ۱۰۰۲ یدلوا
 ۱۰۱۰یدلوا یسالنم هکم « هنبدم  سودبم ۰ ( هداژ لملاوق. ۰ یدننا

 ۰. ینا رهام هانگ لست هتل و طاق هضاور االول وفا دەك ەدننافش
 ساردم ردنم ود دخ كنندلفانيدلاجاتك جوك. .(یدنفا باهولادبع )

 بواوا یتنضاق لوساتساهدنبحر ۱۰۲۱ یدلوا یسالنم هشورب + رصم ۰ ماش

 یدلوا توفندذمح ضط هدنرشالامنر ۱۰۱۵ یدلدما لزع هددخایذ

 دید « ندم مقتسم : فیفعاص دخلو ردنوفد-م هدندههم زرکی راض

 هد زات ولوم رناسهنس ونس ردم ردن دابازاق ( نوزوا ۰ یدنفا باهولادبع)- ۰ یدا
 مدآرم زوعا لزوک یناکن « دنةتعف یدنلوا توف هدننحر ۱۰:۱ یدشو

 دیفوصسردهردنمودنعكد دنفادمم ؛زوقط ۰ (یدنفاباهولادنع) + ۰ "یدنا

 توف هدنحر ۱۰4۰ یدلؤا یسالنم رهشکی « زبمزاهعفد کیا سدق؛هنسو



 .هدشاط یدلیا لاشرا هدش رش رنا وبا ۱۳۰۸ يدي

 يدا عاشو عض | وتم دنر نکا یالحا تبیهدت 0 لضاف ۰ ا ردن وفدم 2

 كولس یی « "رک هلاةفحت ندشدح( ناهربلا نازه ) یشدجرت لوطم( یافبأت )
 (نیدلازو lar اد ٤ نزاشو تاخنم < رایالا عفا

 1 سا چ ندیدنفا

 یستفم كمال هد ۱۰۳۷ سردم الت دا ( یدنفا یتلادبع اس

 یدلوا توف هدنسهدمقلا.یذ ۱۰۵۲ نزعلادعب یدلوا ییسیضاف هنس هرکض "

 ینالتم"هشوقفل "نسردم - - ( مضا ۰ یدنفا ینلادبع )لا ۰ یدیا لا

 كناشاب اد جوک )اا --۰یدل واتوفەدنلوالایذاج ۵

 ۱ ايعا یدلوا توفدد ۱۰۵۹ باولوا یسادضک زلنخوق ردندنلابزقا
 بس ئدلوا توف !عیکنامع ۱۰۲۰۰ تولوا سزدم زدىلقاچو 7 :( یدنفا

 لو ا .یدبا تنام « « اصریپ ردوفدم هدنسهاخ هدنرق لاج ا

 ی دنهسورحم کلام بولو اندا مچ ۱( د نب دحاولادبعا)

  یلج یدلاق .بومنم هما هددسردم یدلوا,سردم هددسردمرب هدیه وک

 یاس رز مظتتم هال طال خیاط ی ایا توف هدنلئاوا ناخدناطلس

 . یدلوانساکجاوخ نخفتاب ۰( هداز لیرپوک كب دحاولادبع) -* زدراو
 ) یدنفامالس دحاولادبع ) =: :یقدالواتوفیدعب یدل وایتاک رادىل ەد ۹

 هدنمرحآ ۱۱۷۳۰ سرد دیم و دخ گاثسدنفا هتلادبع .یرهشکی مالالا مش

 ٠ کم ةدننشنا نوا ڭنناملش ۱۱۰۸۹ یسالتم هتجت دالي هد.۱۱۸۰:تنلالس
 شفا وا لزعهد۱۱۹۲ بولوا یسیضاق لوماتسا هدنلوالا عمر ۱۱۹۱ یس هام

 ۱ ۰ ردنوفدمهدنناپ یرد ەد هناك ردشلواتوف هد ۱۱۹۳و

 باب سل مو هوش :نیچرکصرس با.( ا )+
 ۱ ۰ ردوفدمهددج | هحرق یدلوا تاوفهدنشب كنیحر ۸ یدلوا یباک

 .دهقوت دندنیلصكرضخ نیدلا یخ ندا سا. ( یدنفایساومساولادبع) ..
 نوک ییاویسیضاق لومناتسا هد ٩۲۷ ,یدلوایسالنم هسورپ سردم یدایا دلوت

 لوزعبهد ٩۲۹ یدلوایرکسیضاق لیامورهنسواو یرکتسبنیاق یلوطانا ءرکص
 دالبو لوماتسایدلواتوف هد 4 یدلواروام بودی هعج یدلوا دعاقتمو

 بودا فتو رابانتکو.قدصتینلام یدما یعاش:ندالضف شم الصح هدچ



 ای نص . نالوا توخ 307 رو مش oe ی نده فتو

 هد۹۳۸ یدلوا .( لع دیس) هنرن, ردندرکب وبا ترضح دالوا رددنفا نیدلا
 یجاح یدلیا تافو هد ۰ بول وا میش ( ,یدنفا دج ندل اع ) هدننافو

 دج )ىضاقەدنتافوەد :٩٩۷ بول وا (یدنفاژزملادبع رز هند رب رد ادب ع هفیلخ

 هد ۱۰۳بواوا یدننادخ کید هدشافو هد ۱۱۱۸ .بولوا مش ( یدنفا

 يرکی كښنابعش ۱۰۷۸ پولوا (یدبنفا نیبلا لاک ) یلغوآ هدنلاحترا
 تب رولو( یدنادجم )ی ودحهن رب یدبا یحاص دا ولسنسجی دل واتوف هدست

 دعو یودخم هرب ندندفراعملها یدلوا توفهدنرب نوایسهدعقل اید ۱

 ید فر هد ١ ٥۴پ ول واج ( یدنفادج ( رسقه ىسەفېلخبىدنفا زیزعلا

 .  یدلیا لاحرا هد ۱۱۷ بولوا( یدنفا نیدلادعس ) رکص
 هد ۸۷  ردندرباک | ید عش ,ددنقرمبولوا روهشم(هحاوخ كلم ادبع)

 i ۰ ردبرادبم كنوب یناتسهوک هتلاةمعن دسو یقابلادبعوبا یدلیالاج را

 9 ردیمودخم كنلولا دبع هدع رق ( یدنفا عفانلادبع )

 دبع ) - : ردوفدم هدب راح نیما یدلوا تود هدنسبمرکی كنناضمر ۵

 E کو هد ۳ یدلرب و كل هحاوخ بوش ندلق ) يدنفا عفانلا ۱

  یبمآ راقد تیابن کو یسهیساحم یوطانا هد ۸ یجهبساحم شاب هد ۵

 یودنعردنوفدم هدرادکسایدلوا و هدتسپدب كنس |یذ ۱۳۲۳۷ بولوا

 را ) دس (

 دیس دع یجاح ییتم هنطا 1 Ok . يدنا عفانلادبع )

 یرظان تالعتمو لوا شردم هل غ لیصح ردٌشما دلوب ندنبلص كندننا

 و یربدم لام هنطا ها را هد ۱ ردشک هاب هد ۱۲۰۰ بولوا

 ۷۲ ویرادرتفد تورخ هد ٩٩ یرادرتفد هدعبو یی ا سا باح هد

 يرومأم همش موسر دیقس رح ریارج هرکصو یرومأم تاقیقح نوزبرط هد
 لک مهنسو هد ۸٩ لزعلادع و یرادرتفددادش هد ۲ E ماش هد ۰

 ةروم هد ٦۲۹۳ یفرصتموفر ۲۹۰ لزملادمب فرصتمكىسرھەد ۸٩ یفرصتم
 ززعلاهرو مهد ۹۸ هلدالززع هد 1یسلاولصوم هد یقرصتملقتسم زی هل

 هثنوسیموق نیر زمام ناخن ۰ هردقلواالابّثمرهدنرفص ۳۰ ۰ لزعلادعب یسلاو



 ما رپ نمی اق و رح ردیل ه رصبق (هدازنیدلاءاهب ۰: یدنفا را
 هشوقفل (یدنفادجا) یعودح ردریپرب + یعاش (ملاعیدلوا توفهد ۰ ۷۵ نکیآ

 ییمطن ٍ ) یدنفادحادبع ( یدلوا توقف هدرفص ٤ بولوا یال

 . یدل وا توف هدنرو هنسدنح یدل وا جش هد ۱۳۹ هنسکت هداز ۱

 ثیدح ردنم ودع كنرصق ندلادم :ردیهبوصی(یدنفا نرو (

 و ۷۷۵ كاردبا مولعرشن هدوء دنده رصق بودا لاک[ هدماش یربسه و

 . "یدزاب هاسو یشاوخو n هنطورع یسلدنا یدلوا
 هلغلوا  یراقعو  تاکلتفحت ءداروا زدندنزاص | وک ۰ (اشایحادع)

 لزعهدنل والا عیر AA شداواباتکلا شیربوش ندلف یدند « قمزا «

 یرادرتفدی وطاا هد ۹٩٩۹۰ یدنلواهداما همصنم هدناضمر هنسوا ۰ هن بولیدا

 ٩8 یدلوادعاقتم هلسدا یکیلکب رلکب یلوطانا هد ۳ یجناشن هدنرفص ۹۱
 . یداوا توف هدئرفص ٩۰۰۰ تیاهن یداوا ریزو هد

 نرم کم رھا ردیمودخ نسخ برش (یدنفا بلطلادیع فیرش) ۱

 ۰ ردبحاص جرات یدلوا توف هد ۰ بولوا

 نولوأندنسابرفآ النم تزعءداز یه ( یدنفا دش بل ادع )
 ۱۳۳ یدلوا EGE ی ایک با ت تمدح ا هدرا "نوتکم

 اب لیدلوا توف مد

 یرد ردسودخم كندنفا باغ فیرش (یدنفابلطلادبع شرف

 3 هد ۸ نوار هند کم ریما هد ۷ ىد داسر هدنلاصفا

 تدمر هلا لزعهد ۲۷۲ یدلوا هکمربما امنا هدنلاوش ۷ یدلیآلاصقتاهع زعلا

 هد ۰ ۰بولوهکمریمآ الت هد ۷ یدلوا مقمءتنداعسرد هرکصوهدکینڈاس

 یی لفاع ۰ ماعزوایم یزوبیتسیدایالاحتراهدهمرکماکمهد ۳ .عولاصفا

 رایدلیا تافو لواندودنک رلاشا دهف < رااح ٤ مشاه ۳۳ ىدا, دیدح

 ندنرامودحم رداشاب دعاس فیرش یدیفح هلا اشا نایدع دجا ندندالوا

 . ندا تاو کس شدی كنس اید ۱۳۰۸ (كب دوخفیرش)
 ندززح ماما ردندنسافاخ یناوخ ندلایز ( یدنفا یطعلادبع ) ۱

 ) ا ) هلغلوا رواحم و بدلا لا ین لیسح ا

۳1 



 0 ۱۳ نرو نور ۲۹ ۱ اپ
 یجوبق شیفت ندننا رادهن زخ اغانیمادش روهشم ( اغا نمولادبع ) ردشلوا

 دو یدلیا لاح را هدشوا بانه ۱۱۸۰ ردشلوا یسما ندعمو یاب

 "E ۲ بوشیت ندنغاچوا یجوط ( افا نمۇملادېع )--۰,ردنوفدم

 E لیگ و یشابیجوطهد ۲۰ هللا لزع مدمبیدلوا یشاب یجیولم.هدنرخال
 ردکپ دیس دم یودخم یدالوا توند ٩۱۲۳ يدلوا یشاب یجوط هسهدعب

 ۱۳۹۷ بولوا شو یشاب يجورقردلهمالع(هداز سابع, ۰ اغا نەۇملادبع)

 ۱ ۰ یدلدا نفد هدنسهرددج دیس یداوا توف هدنحوا كنلاوش

 یدیآندالضفر ردیم ودع كن, دنفآ فيطللادبع نی لا نع ( يفادپحاديع

 .یدایا فیصتهلاسرر تور رق تافل یبلوات وف هدینادارم ناطاسرصع

 د۷۱ . ندنیل كن دنا مرح م هدملز ۱ یساویس ۰ یدیفا دحادیع,) .

 یسهدازع هد هد ۵ یدتاتبان ندیدنقا .نیدلاسثءرق يراع بودا دلو

 رویا طخ یا یراترضح ثلاثدم ناطلس . یدلوایش هرب یدنفا دج

 نیدلا سش موح م یدنفما وی دیدی لمار لضف ی دروب توعد

 هادلیا هدهاشم یعفانم قوح ًاضطابو ارهاظندیتافر بیترفس یر | كن دنفآ

 نیل pr وق رذع کلوب رپ میشل دار یبراتمافا هدهنطاسلا رادعوح رلادمب

 ینیدلوا كتمشم هل اهم تییاشماکا ًاقصوو "العفو "الوق ثكنسالاحمدشم رو نذا

 دبهنطاسلارادهدنلوصو مش رش طح ردزشما مان لیم ندزعورد نیفلوا عومي

 هدهبفوصایاب ولکه داعسرد الل الاما هيف وا لامها ردشل وا مدا سمت | ترجمه

 یمهاج یراز اب تآءدمب یدنل وا ناسحا یبد وازاغا.دجع رلیدلوا لرژ اب هب هناخ ر

 بول ا یظعا ومیلسناطلس هلسهوصو یماحهدازهش هرکس یداربو یبهظعو

 ۱۰2۹ یدلوا یلتعاوتلنا هدنماتخ ییماح كنراترضح ناخ دجا ناطلس

 ردنوفدم هده ر هدنسهجعاب یماجیحناّشن هوا یدلوا توف هدنرخالایذاچ
 یشلاةاولصلئ اضف « راگالاذباذل < « یونشم حرش یدا فش ک بحاصلماک لضاف
 یاملادبع یو ودع هن رب یدالءا فلات راباضعب هدنفماوه شک + راک دالافاطل

 كن. دنفا دج یش سست وس ( یدنفادحادبع )ردشلوا یدنفا
 ۰ یدلواتوفهد۱۱4۹ قرلوآ فلخ هدننافو كنيرد هد ۱۱۵۳ ردیمودخم



۳ 

iگن  
 و خدام هتلادبع ( یداوا ثوف “ركض دلاس ۳۹ یوا ی ال

 ردشلوا ندیلاوم و سردم بولوا ءداز یدنفا تزع ( .داز نیا

Eهدددردكنلاوش ۱۲۹ شیفت ندهناهاش رک اسع 1 شاپ لماک هّللادبع  

 (تهللادع) رد وفدم داش ردحتول وآ یدنبشق یدایالاحرایکیآ ' ولت 1
۱ 

 کر يڪ یا تار هد ۳ ۰ بولوآ یزدم ادعا بتکیو ی :یالاوام

 ضا ا تاقبط 0 و قالی د کا ك ادع ) یا د ید فیش

 1 ۱ ۰ يدا ندنسالع

pe eهد غدد كارد ای ردا رو ین ۰ اشا  

 رتاج 2 هدعل یدلک ندارد ۱ ۱ 17 يدلوا فرصت هایم ان

 هلا لزع" هدنلاس Te بول" فرصت "ناو هدنمرم ۱۳۸۱ و ياقن اتنا

 یسلاو یزانش اعا مدیر ی ار " A e شعیح مدعب

 یدادنالّعهد ۱۳۹۳ بول وفا تونرش دا ۲47 هی لزعهدنم رحم 4

aiبل یشلاو هرصب ٹزازو تراب هدنسيتلا ییرکیكنناضمر  E 

 لذم یخ“ اعر دش وات وار وا هد ۱۲۹۸ و و لک هور هلا لزم د
 و ۰.یدلواتوف هد ۵ ید ت اصر ) یو دخ ید تصعا شوخ

 لوا ویره ةا عیطت شفت بولوا لمرمشط " ( يدننا ادم )

 هةم رکم دکور هدنس هجا ید ۱۳ ؟زشلسیا هوالع یلتما نویاعٌ:رص قزملوآ

 (یدشا ن نم هلاع) - 27 "ید دعتسم شما ب برق ۸ یللا ی یس رشت و

 ۳ .هتسانکنا سوت اجر تولوا. ندنسافلخ اا نندارو ردىلەنسۇئ

 هدآزوا یدلذنا اش تفرش و یدلوآ توف .دلوالآمیر £ یدلوا

 نەۇملادىع ت ۰ ردیدنفا رع یداماد یدا بیدا 4 لَم دش ردنوفدم

 ۱۰۱۵ یذلوا یسالنف دادغب هرک ییا سردم یدلیا دلو هد ٩۰۰ (یدقا

 E ۰ ردرهامەداتىدا« دارو راش ۽ ماع یدلوا توف مر ندنلاس

 سس یدلوا یسکپ رلکب هسوق بولوا نداما )اشا نمولادبع ) ۱

 : ردشلیا تاو ادیهش هدندو هد ۵ قرلوب

 یمن هد هد ۱۱۳۸ یباوا ام * سردم ( Lab نسولادع ) .
 ۱ ۱ ۰ .يدآوا توف بیپ يدلوا فرصت

 هر زاب

 ۱۱۷۹ یدنا یزارقمنواه وضخ را ندا ۳ یدنفا ١ ءۇلادبع (



 ی 1 ۲
 بصنرارکت هد ۲۳۷بول وا تر ۱۲۳۵ یدلوا ییسلاوادص»ترازوبئراب
 e نک اش ب 1 EREN ۰ یدلروتک هرصم ها ۷ یدادنا

 O ها tnd he زدشابا لاح را یرعوط هنلاس ۱
 یبالنمهب زود *نعردم ردیم ودخ كشدنفا زعیلح . .( یدنفا ةللادمع ) 7
 هدشنابم ۱۲۷۲ یلیهام :لوتناتسا هدناب هدمقلایذو رو | شات :زادکینا هد 08۲ و
 ه99 ۲۷۵۱ قرفلوا یستمتنوباه قودزا هدنسه رام مزق بول ؤا ى هار لوطا
 ۳۳ 1 ۰ رد دفا یخ رع یو د رئ :لضاف * lae (یدانا .تافو

 هلی شلب ا زط دنده تم ,ضلفتاباندهناهاشزک اسع-: )اعا هللا دبع ی
 ؛:یدایاتافاوهدنسءتعقلا ید ۱۲۸۰۱ یال وا یناولودرا غچ وا هزکص یدانل و
 . موذن كکب تبع هدازادهاب :ليعاملا ئار.( اعف قایم )۰
 د هلا قو ..ینالتش رپ کی نسی یذ چ نمودن هوا نهی
 لوتناتسا دنا والا یدال ۳۹۵5ی سکانم هر وندن ده مدنمرحم ۲۷۳ یمالتم ماش
 ۷4 و یسهاپ /یلوطاءا هدننانضمر۷۰- عفمیضاق لوساتسا هدنلاوش ٩٩ یسهاب
 لامر ەچ 4 یی یی مفرهدنل الا یذاج ۷۳۵" یزکسعیضاق یوطانا هدانلاوش
 لاس طسوتم ازد ٌوفدمءدنرب و مون زدشلواتوف هد ۲ یدا وای رکسضاق

 زاد لک ت نع اتکو توضع ندنسیلاوههن رود یرامودع ىدا بيدا ۰ نعاش

 ۷٤ با قنا هنر ۲۹۷ سرذنم ردشسلدیم زا ("یدنفا هتلادبع ر )

 توف هدتفب یدللوا یسالم هئس هدنمرع ۱۳۸ مورضزا هدنسهدنعقلایذ
 سردمبولاوا ؟دازکب"لزعایس|یزوریس < ( ك بتحّلادبع )بس ردشلوا
 یسالنفدم رکعذکم هد ۱۸۲ عیمالندرتصمهدنمزع ۰۷۸ یسالنفهیفوطهدنلا وش ۸

 (( یدنفا هّلادبع النا + دا هلا ) یدلوا توف هّرکص ندنلاس ۱۳۹۵ قدلوا

 ۰...« ردشلوا توف هدنرخالایذاخ ۱۲۹۳ بولوا لوا ماماهفوصایا

 ۱۲۷۷ ودیر( ون كتبدشفا نوع ندجم 7( اپ هقادبع فیرش])
 دند نوا كنناضمر۲۷عیدلوا  یناضعاالاو سلحم هلرازو هدنرخالاعیر
 ییرکی كنسهرخالا یذاج ۱۲۹۵" یدلوا همرکمکم ریما هدشلا-حرا یرد

 دو لع)یرلمودن یدا قداص « ردم « لقاع ۰ ماعیدلیالاحشراهدنحوا

 0 *-ردرایدنفا كاد
 هال + السا: ا TENE قیفوت هتلادبع")'



 بول وآیمالنم بلحهدنلوالامیئر ۱۲۵۹/سردم ۰. (.كن تزعهلادبع) ۱

 ظعاو ۰ یدضفا هّلادبع) , ۶ یداوا توف هدنزوقط نوا كنناضمر ۷۵۶

CEیردبناق یدلیا تافو هد ۱۲۵9۵ یدلوا_ندنیسردم ردیلهطالم  

 دجا ) یسادضتلاغا فس وب یاد :هدلاو ندا تافوهدنسهچا ید +۳۶ ۰

شم ) یدنفاهللاذبع )یدلدا نفدهنیب ف :راونداهنناپ ؛(یدنفا
 ۱۲١۹ تولوا ندحا

 اغا هّلادجع )+ !سدنوفدم - هدیوبا :یدلوا.توفا هدنژوقط یسزخالا نیذادج

 رخ زا هدنم را ۲۳۸:بحاصم شاب ضفتلابهدنوباه یارس. .( نوزواكإل ٠

 هد رحا وا١ ۲۵۰بنول و ایساغا هداعشلارادهدنلوالامر ۵ بول وا ی رابرهش

 هدنفل رام .یدنفا یال هدام یادلیا, تافو هد ۷۲۵۰. یدلیا:لانصشا

 بولوا ضيف ندنوباه/:یارس , ۱( یغارخ !اشاب ۱ انا ها دتع الت ال دن وفدم

 یرایرهش رادهنیزخ .هد ۲6۵ : لیکومنیزخ هد بخعاصم شاب قو

 .*ی ذاجن؛۱۲۵۰7هرکص هام ید :ّقلا.ب ول ۋا یماغاهدافسلا راد گىر خاو. 6,

 ا ٠٠ ىدلديا نفد هوبا یالوا !توف. هینرخالا

 یچوپق ديمو دج كناشاب ناهلس ب( هدازرادهنزخب ءاشاب هتیادبع )

 قوزبرط ترازو ةب واب هدب رجالا یز ۲ ۵۸ یدلوا ؛یلصخج هاسناحوا یشاب

 یذاج ۱۲۹۲, پولک هنداعسرد یدلدبا لزع هدنرفض ۱۲۹۲ یباوآ لیسلاو

 یناتصم.) ندنرامو دخ ردنوقدمهدنسهلکسا ناتسپ :یدلوا :تافو دل رخالا
 تک و ش

 ٤ :یدلدیا :نفد 1 وبا ردشلوات وقهدنسیکیآ نوا تل یالایذاج ۱۳۰۷ (كب

 یمردم هبرود ردیورضرا ر ( هداز تج « :یدفآ پیدا هتلاهبع)

 . یدلوا توف هد ردشلوا یسالنم مورضرا هد ۱۲۰۱ :بواوأ ینالشو

 زدنلفواژوب (؛یدنفا :یدونا.هللادع ))
 ۱ هد ۱۲ ٩ :بوا وا یرداریاشاب تکاب

 هّلادیع) ر دوف هدنشمداج هیهلس ید لوا تزف هد ۰:۱۲ بول وا :یمالنم ه رود

 هدعب یدلوا :یسالنمهنلف +۵۲۱۲ شدده ( هداز نییعمتسپ ۰! یدنفا دشار

 كنس رجالا یذاجن ۱۲۷ ۱ بول و ش ږدم (یدنفا دج | نیر )یی ودع ید اوا توف

 نیدلا رد ص یدنفاهّلادبع )/ضنوفدممدنبرقیم هلام یدلوا تاوف هدنسیاد نوا

 ییضاق ماش هدشنابعش ۱۹ یسالنم .بلح هدم رع ۲ ۵۶ ساردم (:هقاز

 ۰ ئډلوا توف هدنرخا هنس بولوا یسضاق هروهةندم هدنمرحم ۲1۹و

 هد ۱۷۳۰ ضیفتلادعب ودیلغوا ثكنابشاب دجارازج ..( اهاب هللادبع )۰



 ید ی | نوع 2 راس ات وا
۲ E RUS ey 

 ها ۳ A اا 7 دو 0 0 ۱

 ا ی بس( ا ایا )ااف وت کینو اتو هبا
e 

  یدنفا تفاشک ةّللادسع )ل. یدلوا توف هدرلهنسوم ردشلوا یشاب یجوبق

 هد ۲ ۲.۳ یدلواینردم هبفوصایا تیام تولوامافسردسنادم ردنل هربت جا

 قم یدنفا «هتلادیغ )دس ۰ یدلدنانفدهنفل رازع اغاقآ هرادکسایدیلیا۔تافو

 هدب یدلوا یبالتم" :رهشیکب هدنمر ۲۲۳ شردنآ لدیلکیالتس .. (هداز
 بترا راع ۱۲6 تولوا یسهایذکم ًاعیفرت
 هم ۳ 0 ی رد( یدنفا

 هد ۱۱۲۹ نیو تب دنفا فراع ۳۹ یرد۰ یدنفا هللا دبع (

 لونا هاد رنالا ید ا ۰ یخی هکنید + ۸ییمالثج هطلغ ۲۰۷ سزدم
 فا شالا بنقنهد ۰۷ ۲۲ یزکسملصاق یلوطانا هد۲ ۲۰ ىس هنا ىل و طا هد۲ ۱ 7ى هناي

 مالسالاشیوک یهجوا _كنلاوش هوا بولوا یسها لیاور هد ۳

 فانی رخالایناجن۲۲۷"یدلدا لزع "هدنسکیآ یمرکی .كننابمش ۲۲۵ یدلوا
 یدلدالزع هدننوا كنلرخالا مینر ۲۳۰ یدلوا مالسالا جش ابا هدنس نخ
 كاشدنفا یرد هدجنا هجت هرقهدرادکسا ی رل وا توف هدنحوا كنلوالایذاجج ۶
 دج فیرش ندزودص یعودخم آیدا ی یعار هسا نع ۲ یذنلوا نقد هنناب
 ردشلوا" توف هد ۱۳۳ یدنفا فراعدم ( شودم نشن رام ود ردیدنفا

 »ِ زدم دفا( نب دلا مار ک ) ئیدضح: ردا ( یدنفایزاد دج ( هډ ر«. نكن راموو دخت

 e یدلوا] ناربمربم شضنفتلاب ) اغا هل بع د)

 هلو اسب ار ۱:,ردشلوا توف هدن رخ ارت ٩:۱۲

 اینا اد وام ناطلس بواو ارقلا سب ر. :(یدنفا_هّللادبع ۱

 هنر وخ هب رت یدلواتوف هدنسیدب كني ږخالا ممر ۱۲۶۲ بولوا یظعاو ییماعب

 هنیلعتو رشت هعفا:مولعینداهدنشانناسکس تولوا ییپ  مماجنییاتش مولع ندنوفدم
 ( نافیلأت ) ردراو یافلوم هدئالث ةننلا,ردشملوا رص هناغاطو تادایعو

 كؤ |عیاصن «ارقلا ظافلاریبفتلا نمهسناج بوتا ابا را وج ف نفد نوف نس ,رفاتتل|ماکحا

 لاوخب| ۰ یزرابلافمم, كالا ف اب اقیده ١ مان الاةفح ؛ ماسلا نم لئاضف :

 ردندنه , )۲ ( یولهدلا هللادبع )ت «رائاساضوهدنبشن راثا هچرت « هرونمهیم

 9 لس يا دمای رد ی ین كنان اخ ناخ سم ندنحاشمراک | یدننشش

 ِ ردشلیااه رادلاح راهد ۱۲۵۵ هدلاخ یییدلوا شا
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u ۰قاب داب هرکصنوک شب تاز د هلا لزع هدنرخ/الا عز ۱۷۳۰ ات وا ات  

 كناضمرز ٤۳و لواروخاربم هد ۲۳۶۰ (یساغا نایهاس هد ۱ بولوا لوق

 نا افعتسا. هدزوقط .نوا .كنيرفص ۲۳۷ وا نادوبق ترازو تراب هدنسیم هرکی ۱

 هدنسبددیمزکی كن رفص ۲۳۸ و نیظفا لحاوس هاسامضنا راصحم رقو هبهاتوک

 بودیک هدیمزاو شلدالزعهدنسبه:یهرکی كنسءوخالایذاجلبول وا ظا ر دص
Aهد وک ن لکنح بول وادب دج و ما وخبر ج قداصردشل وا ٹاوف مدار وا ۷ الولعمهد)  

 le gl 1 كم E کج ۸ نسح یودحم یدنای عماجرب

 ال E E , اد «:ندانحرم یرهلوا
 NE ااا EA) هللادبغ )ا

 ۰۵۱۲۳۹ قالوا :نسالتمسدق ٩-75 ۲۳۷ رالشلب شدن ین كشت

 هنااشاب دو نکی , : ( یلناباب-اشاپمتلا دبع )غ دنا لحاف لار زتو ا توف
 هلادبع )دش ییلوا .توفهدنر خر ات ۰۱۰۲2۰ یدلوا فاسو باخت مينفاکس نایاب
 یدمآ هرکص و تراذض ی وتکم ردیف ودع كلکب یرون/ 2.( هدازالال ۰ كن نفخ
 هتسوا هللزع هدتنابضمر ۰۳۹۳۰ بلوا جاش رشت ەق ۱۳:۱۲ ردشل و ندنسافلخ

 هدننسءدعقلا یذ:۱۲۲۱ هلنصاتمر و دهد عب یدل وا یناک یر ہاشم ډعقلا یذ
 یجناشن هد ۲۲۸ ۰یشاشواچهد. ۲ ٥۲ا رک ذن هد ,۲ ۷۶ یسج وتکم نواه اکر

 لیصا *مقتسم_ ردنشلتا لاجنزا هد ۷۲۰ بوبلوا ینا قش رادزتفدهنیسوا
 هداس یدشلر و كلهخاوخ ضفتلاپ ندم.( یدیننا.هّللادبع »)۰ یدیا
 نداعز 7 (اغا هتلادپع) -+یدلیا لاحراهدنلاوش ۱۳۵۱ نکیا یسیح-هلباقم

 اغا هتلادبع ) یدلاوا توف هدب یلدلوا یلوققابسشابهب زج, اهدا ۱۲2۱ بولوا

 قسومیدلواتوفهدرلهنشو بول وا هدا وخز وه شم هدد باه نوردا (؛مدنولهش
 ردم ودع اغا لول یشاب نشاط ندا تافو ء٩5 ۲۲ (ظاهللادنع)یدن از هام شاتش»

 (؛افا هللاددبع ) ندشلنوا .توف "هدنزفص ۷۲2۲  یذیا روشاسو ینوردنا

 كنبجنر۱ ۲6۰ ئدشم اقل و زەم قر ەلو|ىشاب یجوط نوشت ندنغاچوا .یجموط
 اص)یدیفح .ندنسهع رک ردشل دنا. نفد هلن دیمقوا بول وا توف :هدنشب نوا,

 هلادیع جالا دیتسلا )ا -یدنلوا-نفد۸شنای با .تافواهدا۲۱(یدشنا
 یهلیاتافوهدنزوقط "تانناضمر ۱۲۷۹۱ اول وایشاب ین واط.ندیلرا . ( اقا
 ۱۲۶6 راندا شابا یبونق (افا.شیورد هللاذتع) ردشاسا نفد ههییلس



 ۱۱۸۵ ردیودخ ۳ تزع دجا زاغ )ا شورد هادبع)
 ۳ دم یدل وا رايج N وب هدنتهدخ هد ۱۳۰.۰ :, ردشل وا یشابیجوقهد

 ۳ یدلوا یاقممنافت رادص ترازوبنراهدنزکس كن ا ر ۱۲۱۳ هایصانمرود
 لیا دسوق هد ۲۱۶ یدلوا یسلاوتیالو هدندورو ثلرظعا رده

 یسلاو کواناطلسوهدکی هد ۱ و هبناحووئر هد ۲۱۷ دق هد ۲۱ و

 یسادفتک کیا یفرصتمراصح هرقیدایا لاح را یضوط هنلاس ۱۲۳۲۸ ردشلوا

 0 0 ردر ژور لقا ۰ ر دم دشلوایئابیجوبق (كب قطصم )

 كینالس سردم ردیمودخم تک یابنلعس(مدازیکخ كم هتلاديع )

 یسیطاف لوبناتساهدنلوالایذاج ۲۲۰ و یسدپاب کم هدعب ېنالنچ ماش مد ۳
 یدج لوا توف هد ۹ یدلوا ینا لوطان هدنرحالایذاج ۲۲۸ و

 تر 84 ك دجا ( یودع رب دهیم ریالع یدلدا اد, هنیاتسربق ماج

 تافو هد د 114( ىروئ ۳ جاو هد ۷ ) كيدجع 1 سردب یرکیدو

 ۳ و . ردیدنفآ ا هداز یفوص. یداماد ردراشلبا

 یش !یبوت :مدکللک دیو اهر دج بمب 5 اشا هادی ۱

 یداوا یبلاو هبنوق ترازوُتراب هد ۳۳۹ .یدشلوآ براق بولوا

 ۳ 4 ا a توف هرکص هنس یارب

 FE یسالتم مد ۳۸ ردیلنک ) یډنفا ,هتلادبع )

 یجاح يسيتفمهنطا یدنفا هللادبغ ( ردشلوا توف هدمپ ,بولوا یسالنم ماش
 رایان وط با لاحت راد ۲۳ یبداندنیسر ردم بول وا یو دخ كبيدنفا قحسا

 هدنرخالا ید ۳۱ الوزعمبول وا یسیضاقنیدو (یډنفا هتلا دبع )ردشلسانفد

 ردیلبلح 11 هدازيرباج یدنفا هتلادبع ۳ .ردنوف دمهدرادکسایدلوا توف

 ۱۳ ةدومادب .یداردوک هناشک هد ردشلوا يمالنم هفوص سا

 ۱ 8 ردشلوا توف هدررخا كتناش

 نایتیمو یتش اد دوش سرت شیفتاب_, (اشاب هلادبع) رب,
 ۳۷ بولوا یسیلاوادبص ترازو اوا كنلوالاعمر " ۱۲۳۵ یناوا
 اچ ردشطا ټافو هرکس ندبلاس ۸ یداربنوک, دبهبنوق هدناضمر

 هدنوک لکدح ردیلغ وا كناغا لع ی رومار فعز ( اشا هللادج هّلادیع )

 د نیت بولوا یصاخ هلبسهرص و یحناتسب هد ۱۱5۵ یدلباد] وت



 i ا هست ۱

 نوا كسرفص ۲ ةبصانمرود بول وآ یناک ناود شا “اا
 وااسو یشابیوق )أ هّللادبع) و هدنس وق ویدا توف 0

 ید دیزاب ناطلس یداوآ 3 هلی كنار ۶ تولوا یرظان

 a ردنوفدم 2

 زدیمودن تان دنفا غطصم دا ( هدازیدیج ۰ یدنفآ لار
 یوطانا هدببو یدلوا یس لوبناتسا ایام ینا هک الف ۰ سرم

 هدنسوبقه ردا رشا ثافو هدنسهرغ یرحالایذاج ۱۳۳۹ یدلوا ېس هاب

 نداق ( ظفاحجا ۳, .ییدنفا للان et یدبآ تاریخ بح اص ردن وفد

 دا كن 0 ر 1۳۲ ۷ نی یرا وس هاتم دلا ندناکحا رضا

 :at ٠ هد ونا رڈشلوا توق

 یدل وا یلتفاح صراقو ناربمریم شفتلا یشاب یجویق اش هللادبع ۳

 .یدلبآ لا زا" ةداروآ ءدنمرحم ۲۲۸تولوا یسلاومورضرا هلرازومد ۹

 هدرخ یلاریمزیم ةسراردیمودخم اشادجت ( هدازمظع ۰ اشا هّلادبع )

 یسلاو هقر ترازو هيترا هد ۱۹۸ یدلوا یسلاو ماش یلبارطو یغوبشا

 گولوا یشلاو" رکیرایڈ هتتاتضمر ۲۰۰ و ناوتس هدنناضفر ۱۹4 یدلوآ

 یسلاو هنوق هعب و هنطا ەدىسەدەقلا ىد ۱ یدلردنوک هسودر لزملادمب

 بلح افاتتمو یلوطانآ ءدنل والایذاخ ۸ لیاجاهدن والیذاج ۳۰۹ 3

 ضد هل ماصتا یلیلاو راد هد ۲۱۳و شع هدو ماش هد °

N۲۲۳ یدلذا لزرع هدنرفض ۲۲۲ تولوا یسلاو ماش هد  . 

 یقرصتم یتا س دج " هد ۷ یلدا لزع تولوا یسلاو هقر ءدنوالاعیر

 یخناصلاح ما الص بولوا ز وام یناسقط یس ردشلناتاف دام ۲۲۸ بولوا

 (اشا لبلخ) ) لعوا ردرآوینهشردمرب دلوسو یسیسج فاقوا هداچ زا

 طظفاخ ) یزکید رذغانا تاقو هدماش هدیناخ زیزملادبع ناطلس رصع بولوا

 دداشاب et لضاف (كدج) ءدازکب ظفاحو یدت| تافو هدنامزنیق( كب

 - ردشلوا داماد داشاب یاکو ایک
 دهبلازاشم رّیسهلوک كناشاب نایلس یبیلاو داد . ( اش ّلادع (

 یدلوایشلاو داش ترازو هر افافتم ۍاقکاق راو هد د تالا ادي

 ۰ یدیا لصاو هللا ینس یدلوآ توف هدنمزرع۸



۱ E 
 ترا یون هد ۳ رزم ( هداز یاب ۰ یدنفا هادی ۳ س ۱۳

 دخلزا یضشا و نس دردم (یدنفا هتلادبع دسلاحاطا) ردشلواتوف هداروا

  ۶زادنوفدم هدونق یرک | یدلوآ توف ا كناضهر ٥ = هنادیع)

 گان هد هد ۱۳۶ یی شردم ردموذخب كناشاب لعاسا یلرهشکی (كب

 ردشایا ۰ ۳

 یزدیدایا دلو هدا ۲ ردود شا رع یهنطا ام هّللادنع)

 تامتخویذتاجوزت سم رک اب لایک بول هدافسردءذتافو هدماش

 كنرخالا عمر ۲۰۹ ینلوا لوق یاشابهلفلروس نامرف یسفلواهبرحت هدنود

 ١ تنحر ۶ یداالنعهدنسیمرکب ثكنحار ۱ ۰ بول وایثابشواچءدنسیمرکی

  3كنلاوشا ۳5 یّدلوا یاعردص ماقما هلکلملاو لوطا ا ترازو هس راپ هدنچ

 یردب ناق یدلواتوف نوک یجنکیا  rرا راووتم

 یدیا يحاص قلخ نسح . ۸ 9
 ) نیز ۱۳۰۳ شیلا رزق واكناغا اچ جا یدک (اعا هللادبع

 ب لاو دمخ وا تدم رب زدشلوا یشاب یجشوط "ةلاصاهدعب یدلوالک و یشاب

  ۳9كاس ها یذ  NAردنوفدم کا ردشلؤا توف ۰ 1

 یدلرا نآریمریم ضمنا ردیلئاصیلیا (لغوا ناش فاط۰ اشا ا

  ۵رداشاب (لیعاتسا یلساس )یداماد + ردخلنا تا و هد

 ( ویاکادضک هدننامش ۲۰۲۷ش فتلاب نذل ( یدنفادمسهللادبع

 یخ وایرکیاكتنانضمر٩۱۲ هلبصانمرودردشلوا یتاک ادشک ةلاصاهرکصو

 ترادص «نوتکم ( هداز یشابناکسم یدنفآهللادبغ ) ردشلبا تافو ینوک
 هدنزوقط كننامش ۲۱۹ یدشلرو یسهبنر تلهحاوخ تولوا ندنسافلخ
 هرکضو شا "یناک راراذّرس ضیقتا ندلق (یدنفا هتلادبع) ردشللا تافو

 ردشلدانفدءرادکسا هلناتافو هد ۰ بولوش هدنّش رط شدن ۰ ۷

 ) یسک اید ۰ تولوآ لاک ىرىمو نەخ ولرم ( یدنفا هللادبعجاا

 ماش(یدنفا هّللاذع دیس ) یدنلوا نفدهدنآ و افیدلوا توف هدنسینلایمرکی

 هدنفلرازمشابهرق یدلواتوفهدنسهرغ یوالایذاج ۱۳۲۱۷ بولو ندهیلبنس
 هد ۸ نکا نکنم هد هسورب یغد ( یدنفا هللادبع دش ( ردب وفدم

 یدنفا دیشار هّلادع) س یدبا ندشدحخ یالضف ردشلیا لاحرا (

) 



 س ۳۹۱ بم

 هدنربن وا كنلاوث ۸ ) یدنف فطام ناثع) ,س ردم ی ی یھ

 كنآ رددنفا دشر دجا داوا یودع رکید ردنوفدم هدنناپ ید واز توف ۱

 لب هدن رفص ۳ بول وا( یدنفا دم نی لاءار ) هدر ندندافحا رددنفالماک ی غوا

 ۰ لانا توف بس بیو یمالنم رهشیکی ۱
 كسندننا Tem یکی یدنفا یدبع ( یدنفا ی ر هللادبع )

 ( هتلادبع ) یااما رلنجفاحم یردب كنمبهدلاو يدليا اوت هد ۱۹ ردمودخم

 هنیرب یدنقا ییخت كص سیون مد ۱۱۸۲ بورك  یلعردص ییوتکم ردیدنفا

 ۱۱۹۲ یدلدا بصن ابا هدمبو لزع هدنلوصو ان ودرا .بولوا هفیلخمس

 ۲ ۰4 و ا القت هد 1۹۸ یدلوا لاءردص "وتم ہدیرج الا یذاچ

 رامبو 3 رام وور )۹ ایرتسواهد ۲۰۵ و باتکلا سیر منم رج

 لواٌةمانزورهدءب یدلدا لع نر ۲۰۷ ردبشلوا لوا صخر
 نوا كنلوالا یذاجو یسادک ناطاس ناهید ۲۰۹ بولوا لوا ٌةساو

 هاییسح ین تخم زکس هرکی كباو لا یذاج- ۲۰ ی دارا یلاعردص ياد درد

 هتماقاههسورب هللزع هدنلوالایر ۲۱۱ یدل واییقوت هدنلاوش هنسوا هلال زع

OTEكن( یدنفا ناییلس ( یو هدهسدلبا تدوع هدد ر ويح هامچاقرب  

 ردنوفدم هدب وا یدلیا لاحترا هدنشاب یتلا, یللا هدننابعش. ۲ هیت اجرا

 مهاربایجاح روهشم یدا قداص+مبقتبم ۰ رعاش يا هنن رقآ ۰ لضاف « ملاح
 دروم) ردراو یناقو| و يتکم هديل هلال یدیا قس و یسریشه_ كنىدنفا

 ۰ ردراو یرارب,هدنمات (دوقلا

 نو لذا ۱۳۰ بو اار ا el) هتلادبع) ,

 ۱۲۱۲ ېدنلوا بصن .رارکت هرکسو لع هدّبناضمر پولوا یلتفاحم یتخنا

 ۰ رد رلکب (قداص و رفعج)ندلاج ری ودخم ید لوا توف هد

 ةبتراب ردیلغوا كندنفا فسوب ينيماانب ..( يدننا قیفش هّلادبع) .
 ۰ ,یدلدا نفد هناییردیدلوا توفهد ۱۳۳ یدلوا ینیماهیرآ .یاکجاوخ

iarیر وایسالنم رادکساءد ۱۲۰۳ سردم . )هدا زىچ یدنفاهّلادبع»)  

 تا ردشا تافو هداروا بولوآ ینالتم ماش .ییعوط » هنج راب ۳

 یخدیمالتسهندمو هسچدالپ ؛ النم «سردم ( هدازیسیع+یدنناهللادبع )

 ۰ رددامادكنو (یدنفادشار هدازیک | وک )ردشلیا لاحرا مدراهتسو یلوا



 ۱۲۱ پسر ار مت
 لار ا اک ری داب 1۳۱۰ یداوا را ا

 ۱ im e ندتیسزدم يودع یدا یحاص داو ۳ ردشلنا

 هاربا از چ ىر دن كاتت دلا ةداشا ردبح بولوا توف هدنحوا كنيخر ۱

 نم هرفط هد فح رم رادکب ترت ریلوزپ 4 دکن غفر دن وقال دستا

 ۱ و i e اشک بلا ( هاب مرکلادبع) امان
 Seet دهلی نا زا اروا

 يا 1 لوخد اقا ۸ ا O یدنفا هللادبع (

 هباشنح 4: رازجو ۲ یا راثولاق قلارارویاکادضک هعفد مافربوهفلخ
 لاسزاهیهطاهجاز وهدا ب ول وام لو دنتدا ۱۹۹یدل و ا وق
 یناواینادخک ترادض د هدنرفص ۱۳۰ ۲یدلیآتدوعهدهامتردج وا بولیدا

 ۱ ءدنناهمر۲۰ رگ هد ۳یدلدالٍزعهدبحرهدنتلصاوم هب هن ردا كن واهیودرا

 اوك نمر ۳ ۳ ۱یدلوا قوتن هدنلاوش۷ ۰ ۹ هلبصانهرود یدلوایبمارتفد

 نداری وردیدنبشقن يودع رکیدردکب دماحندلاح احر یل توا یدل وات وف هدنطس

 هدنم رع ۱۲۳( )ید یفح دن گن واكنت رفص ۱۳۳۸ (ینفای ر ود )

 ۲۵۹ ید 1 ك تع دج ( ندناکحاوخ ۾ و ندنسآفلخ هبلحاد ندندافحاو

 ) یدنفا هللادبع 3 ۰ نره هه امد رادلسا رد رشت KAN والا ید

 هد رادکسا يدلياتا وهدنسیم و وش ۱۲۱۱ یدلوایتاکراج ارس وندناکحاوخ

 ۱۳۲ يد ) یدنفآ هلادبع ) رکید یناک رارادرسیدلیآ انڈمشچ رن ردنوفدم

 ردشلشا نفد هدرادکسا بود تاو هدر یر اب كاوالعیر

 يوت هد هد ۱ ۳ ندنیلص بان دنفا نی یبرق( هداز قعراپ + یدفاهتادع)

 هتسرب هد هسی یلدا لار هد یی یدل وا یچمرک دنه یدنفادعسا هذا ز فاصو یدلبا

 هډلاوش د ورصم ەد ۸1س دقەدآ ٨۸٩ یدل وا یثدفم نیم رح هدعب یدلبا تد وعند هل وا

 نواه یودراهلیس هاب لو طانا هد ۳۰۲ ویس هاپ لوبناتسا هدعب یس النم هنيدي ندآر و

 ی کر وطانا دن زوتط لاو ٤ ی دادیالزعېدهاریانثا بول و)یسیصاق

 لازم رسان .مدنمرخ ٩ ید وا لیا مورربدص هدنرب هج|یذ پولوا

 تنسهدمقلایذ ۱ ۱ یدلدا بصن لیا مورردص اب هد ° ةد ملا ورا

 هسءدایز اف + کد تیاف يدو فرم هدنسوق ه ردا یدلوا توف هدم زوقط



 - FAA - س

 a۴ زا ناو ا لزت یر و
 ۱ رد ردار تند-نفا قمایر مدل مدن راد ( كن تلاد بع, سو ردشل وا ت توق ۶

 (هدازیظفح ۰ یدنفاهللادبع) یدلوآ توفهدنناعشع ۰ 4 بواوایاب يجو وق

 هلادع )ردشل وات وفهد ۱۲۰ بول واندناکحاوخ یبودنکردپناکلرک يرد

 بولوآ یرایرهش فرصم هد ۱۳۰۱ تولوا ندهشک زا هداز دازم «یدنفا

 شردنم ردیل هب ردا ) هدازادک یدنفا هللا دبع ۳ ردشلوا پونا

 . یدنفا هللادبع )-۰.یدلواتوف هدعب یدل ایلام سدق هد ۰ ۷

 يودبخم یدلبا تافو هد سئو تولوا ندنتسرفنم [ هداژ :ننوتکم

 هدوبق یرکایداوا توف هدنسید دب یه اید ۱۳:۸ ) یدنفادمع هتل ءاطع)

 ۱ ۰ ردنوفدم ۱

 یداواغرصتم کواناطلس هد۱۲۰۱ (  هدازاش را ۰ 3 ۽ هتلادبع )

 یا ثافو هدمب !

 يبادختک هرکسویسهلوک كناشاب ىلع یلکساج (  یراص ۰ ۰اشابهّللادع )
 كل هی ودرا د ۰۲ .یدلوا ادضک هاا نیسح ۳ هدصب بولوا

 یودخ یدلوا توف هد ۲۰۰ یدلوا سا نوزبرط هلا قاتار روم هرزو

 ۱۳۰۵ بولوا یسالنمهم وق ؛سردم ردیمورشرا ( یدقآ هنادع)

 ) یدنفا هللادبع جاا ( ردنوفدم هدنسوبف جو : یدلوا توف « دنا كنلاوش س

 رد وفدمهدنسهرددجادسهدرادکسا| یدلوا توفهد۱ ۲۰۰ بول وا یستفم سپر

 ید وآ ورم وزش هدهسورن ردیلهیرق لاحراهدنامارق ( یدنفا هللادبغ با )
 یاما اشرکیوا ید هناغتک ر هدشوزد رینکم ماح یدلنا تافو هد ۰

 8 یداواثوف هد ۱۳۰۷ تولوا رک | یدنفآمالاس هل ( هدازیفنفاذچا"

 یسحهرک دنهملقكحوک هد ۱۲۹۹ یتاکرادرسبولوا نددبتک<(یدنفادتلآدبع)

 ۰ يداوا ٹوف هدمبنولوایدذهوشربا هدنمرحغ ۷۸۹ و یسخهرک دتلامو
 یو ژرمو ندندافعا لالبدیس نود دق دال ظا ا )

 قلاب هدوباف نورد روتد ( هداژیددا) ردو د یافت
 را دیس رص فکر و رادناکرهدنزکس كنمرع ۱۲۰6 یدلوا زادقوجشاب



 مس لب

 EE N در ت كننابمش ۱۳۹ اب ی

 ۷ ۹ r ا هللادع حالا ( یضش شابهرق ناب را جاشم یا رادلام ر

 لای / "ییاما راجه را ندنش رصاعم یدلوا توف هدد مسل دب شک كنناطمر

 تشم یس دنا ولوم هطلغیدنوق ربنمهدیکت ینیدنای كناشاب دمج تعا (یدن

 هلادبع) - --«یدلوا توفنکرولکن دهبنوقیخد ( ءدد و ( نالیدنا یون

 و یجوقآ هون زا یسشاب یجهوهف أ كلا ناخ نامغ ناطلتس " (اغا

 فا J ولدخیالیا تافومدننوا كنمرح ۱۲۰۱ ءرکص ندقدلوا جاطاریما
 ی رکیدا هننرخالا لر ۱ ۱(ك.لیلخ) یاس و ۰ ) یدنفا نیما د

EG )هتادبع) راردنوفددهداشابرذیخ اح این صاف هد ۱۳۳۷ كب  

 ردنوفدم هدوبق یرک ۱"یدلیا تافو هدننانعش ۲۰۹۸ تولوا دز وقتک ا

 سا .دنفا للخ (هداز ر ید ص یدنفاللادبع) --۰ ۰ یدنا یداماد تكسر ند رارظعا ردص

 اب دننادجا مالسالاعش(هدازیفم ۰ یدنناهلادبع )۰ ردندیلاوموی ودا
 ۱۳ :یدلوا یئیطاق هروئم شام 3۲ یبالتمذشوب «سزدمردیردارت

 ادب ۳ یدلدا نفد هناتسرف تینا ناطلَس هلن تافو .دنلوالایذاج

 هد ۹ یالوا ندناکحاوخ وخو یصشتهدننژادنماشا دج لبلخ ( یدک

 یاش زدم وفدم هداشاب ردیح یللتا تافو هد ۱۲۰۱ بونلوا لن

 هدازاشابنایلس نژناععاوخ ردب ردارب کب تم ر لعویردب ) كکبدنشار جحا 9

 (ییدلفاهلادبغ) ینهفلخ شابهبساحم یذلوا توف هنسوب یخد ( تاتهّلادبع )
 کید یراد هسیک یزک«یدنلوا نفد ةدجاةخهرق یدلنا تافو هد ۱۹۸
 (یادنفاهّللادبع ) یدلسا نفد هنس وقد ردا هلاتافوهد ۸ 1 یدنفاهللادبع (

 ا x ۳۳۰ ردشرا جهات تولواندنمافلح تافوفوم"

 و . "رذشلوا توف هدنسیدن یدک

 راع ناریمرم هاب هد ۱۲۰۲ تولوا یلسشماهلظا ( اشا هللادسع )

 "یدلواتّوف هدعب تولوا قرصتم ۴

 شارا وانا هست E ( یذنا هللادبعدیسلا )

 "یداناض فولوا ندنقرط یدنیشقردشلواتوف هدنزوقط كنلاوش ۲

 یهاهذاب تحاصو یشابهطوا صاخهذ۲ ۰ * یساغا شبی هطاغا اغا هتلادبع)
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 و قوا ننه ۹4 یدلوا یسالنم بوبا هد ۰ :یدل وا یاب م دنس ِ

 ۰ يدالبانییمت (یبتا

 ۱۱۸۴ یانو س ردم بولوا مب ۱.( یدنفاهّل

 ر ییا هدا ۱۸7 یدارهامهدننفر 3 ارد هد دچا هجم رقیلیاتاف وء,دنشب

 ٠ ا ادم ) یر, بولوا هدب واه يارس هدسکیآ ران ویک ریش ا
 -(هداز یبوم « يدنتا هتلادبع ) ىدا شکناک ( اغا .دمسدجم) یرکید و طالخ
 هللزج هدندمزا تولوا سپ ون هعقو ۱۸ یلوا ندیاضق هما دلوت هج ۹

 ۱ قداص) هنر یدل وا توف :هدنزکنواكنناضمر ۱ ۱۹ یو نم هد ۸

 i AB ر وک.( یدنفانیدلاحڈاص هتادبع )ر
 .هرکص یدریک هنلق لیوح بولک هلوبناتسا هډنشای .یرکی یدلپا هلو ۲

 هنأمدح هانس هد راح هقولانبيدلوا ىج ومو ېاک فرصم هیاشابلعمدا

 ۳ هاو ندید ( از هچاوخ + ی

۵ 

۳ 

 اغاررهاطهد۱ ۱۷2 یدلوا هامادو. دیم هن قاع نی لالا, هد رص :یدآوا .قفوم
 ندزو هدتفو زا بوروک؛ ہدایؤر ی راتر وضح برج نہ دلی ی داوا یش یبهکت

 ا رهاط یدلبا تافو هدنزوقطیم رکیكنم رخ ۱۱۹۷ یدلیا بیات بانک هدایز
 مولا مقاوم ۰ « هیفاش هجرت ,یروهشم : كن راثا ندیعاش ردنوفدم هدنسهکت

 8. ۰ فرش یوم هچرت <  یرب رح تاماقم 1

 . هرکصبولواندنرلاغا ن زوردنآ كناشا , ىلعەدا زمکح ردقانه و( اشا هتلادبع )

 هب داعسرد بودا دلوتهدا ۱۳۵ ردبم ودع كناغا لیعایس| نال وا ئ رارتقد ب هنسون

 يزايرهش رادییس هرکص رادقوج شاب قرهاوا غار هن واه, نوړډن ا هدک لک

 ۱۸۸ ,یدلوا یاقجع اق نواه, پاکر ترازو هيترا هدنرخ او .LAY .یدلوا

 لوصییوطاا هدعب و یسیلاو سا ویس یقاعت»بولیدبالاسراءراصحهرقول نعبدتلتاوا

 یتببلاو شعم هدنلوالا عبر ۱۱۸۹ برطادمب یدلوایسیجمروس رکسع لوق
 # لیامورهد ۱۹ ۱یدلوا یسلاولوطااندارواو یدلبا لاصبتشا ییاتشا .بتولوا

 ۱ هد ۱۱۹< یرکسعرس یناخ لیعاسا هنسواو یسلاو رکبراید ابقاعتمو یسلاو

 نوت یرکی كناوال میر ۱۹۹ بولا یی دارفلت هد ۱٩ تم

 شبا نفرات وف ۳۳ ۱۱۹9 پ ۴ وا ا یا

 ۲ 8 ی ۸ ¥ #



 و هاتماس ید بو ناوت لاک ویو نیمار نو ۱

 تولوا .یقاو امنا "هلیلاکو یتناغارتفد هدنیحر ۸۵ لوا روز وندها 7

 9۷۸۹ بوم ڭدمرا لا لزعولواییقوتءرکس ین لعههدینطی
 ی و روت یوم

 ۱ AN ۱ یو ادا لاواجز شا لاذ 8

 قلوبهب یلکی :, (تیبتادبع) بو ,ندنوفدمهدنونا.یدلوا توف هدنسهدعقلایذ 3
 بولواپ ییمآ رهش هد ۸ یدلواندلاحر بوش ندمالقا :ردبم ودع اشا 1
 زدیردارب یدنفا یرونآ. هّلادنس ( یدنفا یماک هّلادبع ) ردشلوا"توف هدعب ۷
 (, یدننفا هّللادبع .)یدلیا بصاسم رود بولوا ندناکخاوخ.هد ۱۱۸۷ دو ۲

 نر : یدلدانفد هپ وبا: هللوف هد ۵ ردیسفیلخ شاب یت ویک هم

8 
 یسمرق یاریمریمهبنراب هدنوالیرا ۱۸۲ بولوا اا هدعب تولوا

 یبارومناسحا ترازو هج_۱۸۵/ هلل وا قفوم,هدتبج, هیسوریدلوا قرضم
HAANنیا هدا والایذاج ۱۹۱, یسبلاو رکیراید هد ۹ یسلاو تی  

 يتاوصو ا یدنلوا مخ ید راصح هرق ه هرکص یدلدا هم یا

 ۰ یدلواتوف هدعب ردشلواقرصتموسربولواناریمریم هد ۲۱ ویشابیجوبق
 ترازو دم راد ۰ بولوا یسادک اشا رعیسیلاودادن ( اشا هللادبع ) 9

 ۰ یدارداقهروماءراداید] واتوف هدنلئا وا ۱۹۳ فولوا یسلاو رصمو دادغب . ۳

 ا و اط وا صاخ لفاب هدن واعیارس )ال
 یدلدا نفد هتعماح همزابا بودا لاح را هد ۲۳ یدنعلوا دعاقتم باا

 ینوک یځنینوا كناوالا عر ۱۹۲ بولوا يباک رادرس(یدنفا ادعا

  یدنفانامادج (هذاز 7 یدنفا e - "ید یدقیدلوا ت تّوف

 يرادقوچشا هرکسویسلوک اید هزابا ... ( نوزواداشاب هتلادبع ) ۴

 ۱ (اشاب هن هتلادبع) یود۶ یدیا روع ۰ عج یدلبا تاذو ہد ۱۱۸۱ بقا #

 ر +توف هدا ۲ توا وا یهضافستشبا ) یدنفا هللادبع ) رذندلاوم رد

۰ 

0 



1 E ۳ ۱ می اد واقفا Nas 

 تاو هد ۱۱۸ نکیا العلا سر یدلیالاصفتا د۱۸۳ یدلوا لیا مورردص ۱ ۹
 زامع ( رامودحم یدا مولع كزتشم یدلدا نفد هنعاب سنوت ۲ هدرادکشا بودا 0

 فو ۱ ۰۲۱۸۱ بولوا (یدننا قطصم) سر دم هدیمودخمرب ر درایدنفا نیما دمو

 ۰ ` el) هللادبع )ا٠ ردنشلدنا_نفد اهنناب هلن وف هدنسپدب نوا تانناضمر ۷

 4 رویه یودراقرماوا ینوصتم راصحهرفوناربمربم ضشتلاب ردلزوپشا

 ا ب وا رومأم شارا هلیلب هیمض یاس ی ؤا ناطلس :2۱۸۶ یدلوا

 د اض داما e رک یه رب 00۳ هد ۸ e ا نور ل

 سو ابد شرادم ردبلغ وا دناد )هذا وام ید

 8 2۱۸۷و یسیضاق ل وبناتنا دن ر خالا عسر۷ بول وا یت ناب کم هدب
 و دبع ) یدلواتوف هدنلوالا یذاج ۷ بواوآ وات اقا

 .توف ةدردتسو بودا لت یطخنسخ ندیدنفامنار یل وہق یک ردیلهنردآ

 ضفتاب رد وا نوردا ) غا هللا تښبع) دن. ردریهش طاطح یدلوا

 هّلادبع ) دشا ن نفدهنعماخ همزانا بوساتافو هد ۱۱۸۹ یدلوایس ها دنبلد

 ا لوا س یبا یدلیا ڭا ۱۱۸۶ بواوا روش( هدازهباد اعا

 3 .هلأدبعحالا) ون هدنسهرد دچا دس های اغا نیما دج یلعوا ندا

 ۷۹ یدلوا توف هدنسکیآ ییرکی كنلاوش ۱۱۸۹ بولوا هدا رم رد رکی ( اعا

 اا * ۰ رد وفدم هددجا هحو رک

 د گام ناود یدما ضیا ندیاهپا ( یبدمآ ۰ یدنفا هّلادبع )

ِ 
۳ 



 نا 230 1 ۳۳
٩ ۲ 

E 9 ۳ ۳ oat asl E 
 اندی بولوا نسب اشا ميهارباداماد . ۰ ( یدنقا هتلادبغ ) 9
 )ىزا یدنفا هّلادبع ) ۰ یدلوا توفهد ۱۷۱۷۸ تولوا بینطرس هدب

 ىزا هنساغا هداعسلارادضفتل ابقرهنل وب هدنشآر اد هدامسلارادهنوپاهیارس ب 4

 ۱۲ ونا ۳ 5 هلقلناکخ | وخ بولیدنا لزع هد | 1 یدلوا "

 7 هد۷۱# لزعلادعب تیما رهش هد۷۰ یرظا هناخشوط هدنلاوش ۸ ینیما هناحشرض 1
 ۰ ردشلبا تافومدعب هللنع هد ۷۸ بواوایحنافوقوم ه۷ هدب ویتاک زا.دحتس

 .. شلوایمافا رکشپ شیفت ندنوباهنوردنا ۰.( هداز لقب. كیلادبع) س 3
  ییعهاتولتآ هدنلاوش ۱۱۷۳۰ دعب بول وا یحنافوقوم هلقنناکحاوخ هد 1

 ` قئاف ) لغوا ردتشلبا تافو هددلاحرت هدنلئاوا ۱۸۰ لزعلا داعب یدلوا 1

 بولوا یسهفیلخ تافل( یدنفا هّلادبع ) ردزعاش یدلبا لاسحترا دکلعک "

at ۱یدلدیا نفد هنعماح اشا دا بودا تافو هدنناضش  êهللادبع ( تس  

 یمالنم هندم ۰ سردم ردمودخن ات نم ( هداز اشا لع یدنفا ٠

 هدراذکسا یر توخ هدنشب ثنبحر ۱۱۸۵ یدلوا ىدا لوبناتسا مرکم

 ا هاب هلا تافو هد ۱۱۸۶ ( كد یادبع ) ندننسردم یودخت ردنوفدم: ل
 ۰ ی دنا نفد :

 ندنیلص اغا دج هنر یرظانوص ( هدازآ حوالا“ یدنفاهللادیع ) ۳

 سردم بول وا یدرک اش یدنفا دجا لس ةدازازیم یدلبا دلو هد ۸

 ۱ كابحر۸۱ و یسضاق هزونمشندم هد رخ الایذاج ۷ و ماش سدق یدلوا 1

 یوطاناهدنرفص ۱۸۳و یصضاق نواهیودرا هد۱۸۲و یسنالوبناتسا هدنشب 3

 هد یجقاسیا یدلوا توف هدنشب یمرکی كنبرخ الامیر ۱۱۸۳ یداوا یاب 7
 یسکت یادهترضح( یدنفاقفر ES £ ۰ اردرعاش , ماعیدلدا

 , 0غ ەد 0۸8 یبهنس تلا نوا كنتفشمبولوا ندنخاشم



 ۳ ۳۳ ۲ انها 2۳ و

 هد ۱۳۵۳ ب و ۲ د یودخب كکبدچاندراکب(دیس ۱
 E ۰ یداروند(كیاف) هكردشمللا ۰

 ۱ 0 ندلسن كندلادحم مش نوفدم هدراصشنا ) یدنفا فاصو هلادیع )و 0

a 3۳ هسداتسا و. سردم هد ۰ ناال و مزالم ندیدنفا لنلخ هرق شی  

 ا اتش ر ۱۱۵۶ ینیما یاو هدسب یسالتم كينالبنمد ۱۱۳۷ یدلوا داماد
 0 كناشاب ینطصمهرقهدنسهبخ ی 6٩ و یا هکم,هد ۱:۷ و "یسالنم ر اعم 2

 ىل وارومأم هم هلاکمەدککر لا هداز یا لبا :یسهناپ.یلوطانا.هدشنرافسنا ی
 .یرکسیناقلوطاناهد ۱۱۵۶ ینذریدتافارتعا یلاضف هناهفصاودنقرمنراهداق
 O TAN یدلوا یسهنا يبا موز هد 104 هللالزعا هذ ۱۵۵ تولوا

 ۰ لیامور اما اننا كېنابعش ۰۱۸9 يدلوا لیا مور ردص هدنسکیا /كنبجر
 ۲ |  هنسوا ب ول وا ماسالا عش هدن م رکی كنلوالا عنز 14 ىدلوإ (یزکسعیضاق

 ا ۹ 1 ةوعلا دعب یدلدیا مانعا هن 4و هال عو هدنسیدب یرکیب كننابعش -

 ِ رپ توم)یدلدپ نفد هدنراوج یردنباق هدب وا: یدلبا لانحرا هدنسمدعقلایذ

 و وار ادد لاس رر هوانا نیو خيا .(للع توم ل
ARI NSكسو (یفرشااناوتع 29 ۰  

1 

Eاا ندن تایم شب رالمک: ( ناطلس ,ندندافحا مینیع  
 N BE ۱۳۷۹ ) كن فورد )ندنسافلخ ةهبحر رام "یوتکم یودع

 ۰ .ردشلدنا نفد هزادکسا یدلیا .تافو

 شرایط هداز یف رک د یاو ی
 . هدبیدازا یتاک رایج ه سع بوطهد ۸ ضیفتا یدندآ( هدازا ا ا

 8 ۰ ردشلدبا نقد هرادکسا بودا تافو هددنسه ی ۱۱۷۵ هلمانمرود 5

 "ردنقالوا یدنفادجا" یک ندارم ۱ (,هداز ی یخی لا 4 1



 كنس 4ك ی اولا 0 ارق “۸ ا

 " اما تقی هدنزرخالاممر ۷۲ بولوا یسیلاو ماشو اا 0
 راد ەدناوالاعیبرا ۱۷ عبولوایسلاورکب اید ًاسهاخ هدنلوالایذاچب ۱۷۳

 ۱  .قفوم هسیدراوهله ردروهشم ییداتودبزت نابنعو ؛تالماعم دلت

 0 ییدزاوبولواروهشمیطخ تدوح یدبآراد هیج ندیداو فراعم بولوا

 ۱ بونوقرینم, هند. زرک. یزاص .هدنداعسرد ندرازیرازالجنیالالو

 خر کیا (نآ قنات نادحتوف ناشطازاهنا)(اسز بیترت)یدلیا
 a منه د ( اهایدجا ) یدحو ( اشاب نیح )کي دشا :نانع ا لضف

  e:بولوا یھ یسیکت هداز .لحا رد رفشاک" (:یدنفا ۱۱۰۸ ۳۱

 دباروا یو بوباب , یهاکرادا یهدننرق یشوک نیردا یدنفا یهن رم

 نفد هیهیک» یفدف یدلیا تافزنوک جندی. كتیرفص ۱۱۷: یدتیانیمت نیا
 ll بودوتو|یونثم یدیا عناق « رهام,هدهرهاظ مولعو روم ینطابو رهاظ یدلدیا
 es یدزاب لئاس رضب. بو وا ت رد شک یتسیددا یدنبشقنرب راذربخ :ندنفره

 " یباوا توفهدنشاب شب قرقمد۱۱۸۹ بولوا ) .یدنفا هلبادبع-) مود هشرب

 ۳ 1 هدنشاب نایقط هد۱۳۰۹ , پولوا (یدنفا یسلع ) یاللک- یماما ها هشرب

 یجاج 3 نالوا .یسخءوپق هدنتفو یرفشاک هد هسکت دسر یدتسا تافو یکی

 کا كنب شک رب یب لیا تافو هد ۱۳۱۲ تولوا 3 ) یدنفا لععاسا 1

 :r یدع هناا ییا للح را ودام تاز ردنوا بولوا ( یدننا یادت هّللادیع)

 ۱ ۰ بونلوا لع هد . ۱۲۱۳ بولوا ( ,یدنفا تل ) یمودخخ یدنفا

 ۳( 14 یدنفافرشادج ( یدنمبتردنوا یدبفحی رغشاک تيش ردخلواتوف

 ۱۳۳۵م ود هحا وخ یاش هدنتاف وبول ارا دا فست وه

 1 ۰" یدلیاا لاح را هد ۸ بولوا

 ردیمودخ باند یک دوم اشا هّلادیع)

 هدنمرح ۱ ۱۵۱ یدلوا ییادخک راتو ق بول وا ندنلر وشدشهصاخ ردا 3

 هدناضمر ۵٩ و سرق هلترازوهدنسهدمقلایذ. ٩۱۵۸ بولوا لوا روخاریم

 لصع ندا هدناوالاعسر ٩۰ یبلوا یسیلاو سیربق ابنا هدنسهعسا یذ هقر

 هی ۱ . مینچ وا یبرکی ,گنمرح 1۳: یبیلواظعاردیص ,دنسیدب نوا كنابشهنسوا یا

۱ a ۳ 
Eاچ ۷ 8  

 E ی 1 ۳
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 1 رد اتو وءد ۱۱۷ و را یسادفنک ناو بولوا

iهفی رشت خ ۱ (یدن هل دبص) 7 "یدنا ندنآربخ باح اردن وف دههدندرا ۳  

 ا ١ ٠ ٠ .ءأ ر ديفلخلوأ لغوا كندنفا ناّعا مش

 . ردیمودع كلانا لیلخ یباج ندا یلاهایدواد ١ ٠ ( اشا یگنقلادبع )

 . د یدنفا دجا فراع لیوم یضش وقیی بورکهنلق نولاه نا وید هد ۶۵

 ۱14 تولوا .یرادهسک نوباهناوید هدي رحالایذاهخ ۱۱:۳ یدلوا ۷

 هدنلاوش ۸ و یا رشت دمب یمکلکب دن واه ب اکرم دو بولو ا نیک کا داش

 لواقشرادرتفد هدنم رخ ۷ و فاتکلا نو هدنسهدعقل اید ۰ ییکلکب 1 3

 هلبالرعهدنسهدقعلایذ ٩٨ یدلوا یظعاردصةراز ولامم هدنسید كننابمش ۸و

 هدح هدنل والایذاجب ۷۱ كبنالس هد ۰ هدنق هد ۹ تولیرادنوک هزقاس

 هدمرص یفیدلیربا تعادس چاقرب ند همر کمکم دنس ایذا ۱.۱۷۱ بول وا یسلاو

 هلا لسع هدنرق مزمزرثب تولیروتک هب همرکمذکمیفعن یدشا تافوبوناهلسخ

 نفد هننرفاهنعیرهحشدخ ثرضح بولیردتا فاوط فرشتبن هرکی

 . ینوع ین راآ فاصو هدنتساير یدبا نیدتم * اص« دنمرته* لضاف ردشلدا |
 1 اش ) یودخ یدلیا عضو ربع ههنارداقیدشعوقوا هاتکرناس هلیدتفا

 ردرلکب (بیجت میحرلادبع) ( یرونلبلخب ) یزاهود خت كنوو ( كالا ضيق
 .هسیا یردارن ردراکب ( بیکع )|یمودنكکب بی (لیبن) یودخم كکبیرون
 . رد(یدنفایدح و رکب و ا)ندلاحر

 .دعاتسهدب یدشلوا یتاکرس ضیقتلاب ردینوردنا ( یدنفا هلادبع )

 ادع ")یدلبالاحتراافعتسالادعب قرملوا یتاک رابح هبح هدنلاوش ۱۱۷۱ نکا

 هعابمماح هلعضو رینمرتهدخسموا پولوا یماما یدصسم یلج سی ردا(( یدنفا

 . ردیروخ بحااصلرصعوب شما تب
 ياقا شا دنا هنارژو ردلکیرحب هدرکیراید ) یجەتح اشا هتلادبع)

 هد۱ ۱۵۲ یدلبا نارتمریم یتسودنک تضو یدلوا روهشم داتعاص# قرولوا

 تولوا یسکیرلکبهقر هدنمرحم ۵4 و رکیراید هدنرخالایذاجن۵۳ و شاو
 ۱۱6۹ بولوا یبلاو رکیراید ترازو ةتراب هدنسینل |یرکی كنار ۷
 هدنل والایذاج*۱ و ناوهدنناضهرو شافهدنلوالا عیر ۱۷۰ و هنطا دنا طهر

 مورضزا هدعالوالایذاج کک و رکیرایذآات سای ٩۲ و نور
4 



 و بر ۳ ۱
 و ا لضف و ع ردن وقدم ردنا هداد کک ردشاا

 تون هدب "بولوا یتهاب جرم هد ۱۱۸۵ سردم ) یدننفا عبفر دڅ)

 ۱۱۹۵ و هنردا ۰ سرم ) هدا زس ۱۰. ی دشیفا هللادبع) سس ٠ هردشلوا

 ٠ O ردشلوا توف هدعب یدلوا یسالنم هشدم هدنمرع

 8 ردشلیا تلون هداشاب ینطصمهحوق ) اشا یدبع هللا دبع (

  ییسحهرک كن هملامهد 6۷ ىتاک ۳۳ هلا قلناکحا وخ هد ۱۱۵۲ هدننرادص

 هد ۱۱۲یدتالاضفا بولواییما ندعم هدمبو یناک رادعتس هدنلاوش ۰۸ و

 ترادص هدناوالامسر ۱۷ و یبماهاحشرض هدنرخالایذاج ۳ ینیماهناسرت

 بولوا ینیلاو شعرع هلنسهاب لیامور .هدننهعجایذ ۰۷ یداوا ,یمادخک
 ییاهمویدایخاصهنسح قالخا یدلوا توف هدنزکسیمرکی كنبحر ۸

 لاها هدنن | زق نوک هلن لاغتشا ترا کب ول وا موادم هنتوالتلئال دو رکن آرقووج
 زق ۇز وس ندنسهلقراثا یدما كرتشم هدفراعم راسو طاطخو اش یدمتا

 او یو یصعیلعت ر دراو یسهلانسر چافر و هیشاح هنلئا وا

 2 ۰ یدتااشنا رجم هنسدکت هخاوخ یحاح

 یظفاع ردن هد ٣٣۱۱ق رهلو ا ناریم ریما (  ءدازنسوس ۰ اشا هللادبع )

 ۰ یدلوا توف هدشعب ردشل وا

 ۱۳۸ و وا یشاب:ینهحبوشش ندنغاحوا یهنح ( اغا هللادبع )

 نیسیع*" یدنفا هللا دنع .(J ئد ا نسم یدلوا توف هدرخاوا یسهدعقلایذ

 هدا روا یدلوا :ینالسمندم هدنرخالاغیر ۰۱۱۹۸ مانش سردم "۰(,هداز
 ودنا تافو هد ۱۸ ۲ یدتفا دج فزاع ( سردم ودع ردشاباتاف و

 ید( ییدنفا نیما دمع ) نیزدنم  ندهلناعون .ردرعاش یندلدنا نفد اهيل
 (ۍدنفاد چ فزاعډ ) رکیدیداررزک هدتبابن رد وفذم هدبونایدلیا لاحت زاهد ۸
 نود كنو دشلبآ لاحرا هدعب بولوا یسالنم زیمزا هد ۱۳۰۱ سردم هسیا

 قتدلبا لاح را هدنل والایذاج ۱۲۳۹ تولوا ییمالتم ربمزا( یدنفا دمج اضر)

 : *ندیدنفا ( ندلادعس دم ) ییودخم كنو ردنوفدمهدنناتسربق ناس > لآ

 یسالنمماشهدنسهرغیمرح ۲۱۷۹ سر دم . ۰.( هدازهزج ۰ .یدنفاتلادبع)

 یجبخا هلیسهرصو یشابرتهم(غاهّللادبع جاطا) ۰ ردشللاتافو هدعب بولوا

 اقا هدنحرا ۱١۱۱ هددوع یدتیکا هی هم رک کم هلال نع هد ۱۱۹۷ فولوا یشاب



 1 دی ۰ ۳ و دنا یواش شات الي و فا ۵

 . مرق «یلابخ « هلاسر یمرکی رتادهنف و فالتنا نا دهناهوحو حرش بیرق

 مد ۱۲۱۷ هلامر یدینرکی ندنونف شاسیزاهشاح ىە ءینربم:بادار موآ
 ر ردندز لنو ید (/یدنفا خا باث یدنفا فو ) ارقلا مش ندالاحنرا

 نسخ رجا لیلح ندا. تافو هد ۱ 1 هداز نسج ءا هتلادبع) لا ۱

 یرادزتفدهناخحر بم (یدنف اد )یر دارس نوهشم هد( ضوم) ردیم و دم كپبلح

 قش رادرتفد "ةعفد هد ۱۲۵ یدلوا:ینما هنا مد ۱۱۲۷ هرس هدقدلوا

 بوک, رکضو یجەبساغ شاب ءرکسض هام شب قیما هنا رض هدندمزا لوا

 اول وا ینا دک ترادنصمد ۱۱۳۰ ینیماهناشوض اا لاصفن الا دهن وی هانا زور

 هرصم بولوا یلوق یقابشاب لزعلا دعب یدلوا داماد هیاشاب لع لیلروج..هزکص

 ییا مور هدنلوالا مر ۱۱۲۸ یزادرتفدهروم هدنلاوش ۱۲۷ قردلوا یزومآم

 یلاشام"هدنلوالامسرن ۱۲۹۰ یظفاحم یت دنیا هرکص یت نرگس اروم مارا ۱
 یجناشت هدنلاوش یسادضتک, ترادص اینا هدنبجبر .یبادفتک. رایج هلعفر
 كن رفص ۱ یماغا یزهکی هدنزقفص.۱۳ ۰یسلاو ندو هلراژو دلا ا

 هدنل والا یذاج ۳ هتیالورودو با موو ابنا هنس وئ هدمبیسلاو لیامورهدنرب

 هتتسوبهد < یا .مورمد ,ع۶ هنطا هدنرخ الایذاج ء۳ یساغا یرهگی اا

 هدنزکس كنیرخالا بر. ۵۰ یدلوا یرکسعرنسردنب دیا والا یذاچن ٩4یسیلاو
 یسللاو كینالس بولک هیداعسد هدنسپتلا ییرکی كناضمر :ذب ولوا مظعاردص
 ه۸موشفلوالزع هده 4 .بوا وا یسیلا و هنشون هن هد ۵ و .یتحهببا,بقعردو

 ٠ ردن هتسوا ردشلدیا دعاقتءدهنراو هدننچر ٩۹ پولوا هاو لبا مر. هننرفص
 هدنرخ الا عمر ۱۱7۲ بولوا یسیلا و هلاحرتءدنلاوش وه ون نآ یکتهد رفص ٩۰ یلففاح
 یراموادحشیدابساحم ءردنقم .سدم ری ی دا ناسقط یاس یداوا ِتوف هداروا

 ردیدنفادج| ندر ودصیرلمو دخ كنو واشاب د یر ها زب ردکبدجسا یعناح اشار.دج

 رب نا وب .( كب هللادبع ) نیطاطتا نیر ر یتخرد بت (راهداز نرسحم) ۱

 OER E a ہر ندک ایم

 e ءلتم نسر دیه )رک :٠ یدنفا لاق

 یدلدنا لی هلیسه اب لاو طا | هنس ىست رب | .بولوا"یسیضاق لوماتسا هد.۱۱2 و

 لاحرا هد ۱۱۹۲ و شلسالزع هد۵۳ بولوایرکسعیضاق ,یلوطابا هد ۲



 زد ( ملا ادم ما زامتخا + ندم را توف وا هدهسی دل وا

 یددفاهلادغ) - ۳۰. ردنوفدممدیونا یدلواتوفهد۱ 4 تولوا یرادهسیک هناخ
 هد ۹ تولوا نادنرادنع زب لع غیا و ندنحاشم هسورب ير € هداز تس

 نطش یب هدنیاسهقن الخ هدنس هنواز شاب: قحا (.یدتفا هلادبع ) یدلوا توف

 ۱ . یدئفاد و نا | یدنفاهلادبع) یدلادنا نفد هدهسو رب یدل وا ث وقف د ۵4 تب ول وا

 ۰ ا لات راتقات لاس ۱۱۰ یار شمس وه هد | 7۳

 a ندنسلارصا..دووان زا ۰( اشا هتلادبع )
 س ۰ 1 و نانو وا 9 ۱۳۷ ی؛ 1104 ی

N ۱۱۳۹۳:۲ در هروئما هام ۰  EROS1 7  

 .  هدنسهتسایولوا نلوطاناردص هدنجوا یرکی كنلاوش ۱۵۸ یدلدبا لزع هنس
 ۰ ردشلدا نفاهثنوق یحایوهدجناف بوذا: ثافو هد ۱۱۹۰, و نعلسا لزع

 فا ندنفا نامع قدرودتتص 1 هدا هحاوخ--'یدنفا هللادبع دتسلا ( 1

 هد 4۳4 سالم هه ردا هدمه | ىد و كىنالس ۰ سرڊم ردسودع

 ەدنىەنس تولوا لوطاناردص هد۱۵۷یدلوآ یضا لوماتساهد 5۵ ینهابهکم

 :نادنوفدم هدنشوق هب ردا ردشلبا تاف و هدنسهعبا ید ۰ و شلدا لزع

 تئتدقفا دجخ.هداز یدنفا :فسو ..(ییاما راتعفاص-:یدنا هّللادیع )
 قدرایدنفا لیلخ زوم هاربا صاف هما یردب (یدلیا دلوت هد ۱۰۸۰ندنیلص
 ییظعاو اف هرفو نیس بولوا یجشراطق یدلوا روهشم ها بداواءلیصح

 افعیکیر لیصترش یزراض یدلوا ی هجا وخ نوباه یارس هد ۱۱5۸۰ ردشلوا

 یالرّوش ناسخا 'كرۈك زوم و رخاف سایلرتوت نوتلا كمهدنمامآهدهتس زکس

 نا | اه د نشر كيل لا هدنعضو مو یدلدا عضو هنسهناهت؟ مافو
 یالعیدلیا ادها نونلا ار نک زدک هح اشا دچا الهشندنرادرک اشیدنل وا

 هدسرادم و غماوحهنسشقلا نلیدذلانذا ندا دقت درود تک بوراوک ناضل بلع

 یدلوا توف هدنسیتلا ییزکی كنس هخیلنایذر ۲۱۲۱ یدتوقوا ثیدحتو ریسفت
 ردرا و یرللزغویهلا یدما هدنشاب کیآ ناسکس :ردیلاحراعزان (نامزلاةمالع :یفوت )

۱ 

Ea. aS 



 ديهشەد ؟۸یدلو|یرکسعسناجنریاهب ۷ یدلوا ناار اورا

 یدباماع « دهاغء .فصنمو لداع ء رده ۰ عیش « دیشر لقاع + یدلوا |

 ۰ ىدليا فيلات ىرلا مان (ةعبرالا ةالا ارق ىف ةعنقملاةدافالا) هلن وای ود

 ہدنلاوش ۱ ۱4۵ یشاب یجنوصکسضیقتلاببواو|یرھکی ...( اشاب هلادبع)
 ةرازولام هدنلالامیر ۸۵۰۰ بولوا یمافا یرهکی هد ۷ یادی لوق
 هدنلوالا عبر ۱ یدنلوا اقا هدقلاغاهدندوز نیلا و یلاعردص ماقمعاق

 عیه*وقداص رپ رب ںدشلد انفد, هدنعماحراکنخهداروا بودا تافو هدندو

 ۰ یدیای بتکم رب هدنناب یدججسم فرش النم یدا
 هدنرفص ۱۱٤۰ كينالس«ناور ۰ سردم .(هدازییصسم. یدنفا هتلادبع )

 لوبناتساهد ٤٥١ بولوایسالنمنادمه هدمبویمهداب هکم هرکص یسالنم هسورپ

 یرکتعیضاق یلاوطانامدننامش ۰ ویس هدام یبوطانا هدنلوالایذاج ۰1۷ یسهباب

 لاوحاو هد هبع رش روما یدلوا توف هدنسیکیایرکی كنلوالا عير ١ ٠٥۲ بولوا

 ۰ يدبا فقاو دی هیسایس
 بولوا ندنتابوسنمیدنفا یلعیل هج لات ردیلرهشیکی . . ( یدننا هّلادبع)

 اب هد ٣۲و هسورب هدنسهدعقلایذ ۲۳ و بلحمدنلاوش ۱۱۱۷و س ردم

 یرکسعیضاق ییوطابا. هدندرد كنرخ الایذاىج ۲۸ بولوا یضاق هنسودرا

 : لا والا عید :۳یدلوا مالسالامشءد ۳۰ ب ولپرب ویس هاب یا مورهدعب یدلوا

 هددهلکاق هباتدوعهد ۵0 بودکدح ندیلوپنلک یدنلوا مازعاهسل وېیلکو ل نع

  بتک ی دلدنا نفدهدنعماح هصلکاق هلا توفهد ۵ یدتا تماقا دنس ناجا
 ردشغ|فلأت ن(اواتفلاذ) .ردتاذ و نرب و تصخ ر هتعیط كبتک هقشب ندهبهقف

 ندنرامودخم یدلیا عضو ربنمهندیه-» اش نح ( مناخ هفیفع ) یسهجوز
 یدلوا توفهدندردنوا كنبرخالاعسر ۱۲۷ ( یدننا یتفم نسح,) سردم

 لاص) .مالسالاجش یدامادردرلیدشفا هتلالضف «.دحاولادبع یرامودخ کید

 . رد ( یدنفا هّللادبع , ) یدضحداز (یدنفا

 ۱۱۵۵ بوش ندلفردسمودخ اشاب دمت یمار (ك.تفآر هّللاببع )

 نوباههرضهرکصو لیکو یچهلاقم یراوس هدنلاوش ۵ یتاک رایهاپسهدنلاوش

 ( اغاهلادبع) ۰ .ردیعا# یدلواتوفهد 0۷ هدهطاف "یداوبوا وا یما
 دنا ریصت هزکمةکمهدن رخ الایذاجبول وا یشابیجهبجهد ۱ ۱۱۳ بولوایثاب :رتهم



 i س ی تورو و الو هد ۳

 ۱ اتکا تفو هد ۱۱41بولوایرایرهش فرصم ندناکجاوخ ( یدنفا

 ۱ ۰ یدلبا نفد
 فول و E راج هج, بوشبت ندنغاجوا جهبج _ :( اشاب هّلادبع )

 یسادفک ولیح هبح و یسودنک هد ۱۱2۳ یدلوا یشاب یجهبح هدنلاوش ۱۳۹

 هدنلوالایذاجو لزعدکلرب هلبا رلاغا (لیعاما) شواچ شابو ( رداقلادبع )
 ٩۱۷ یدلوا یظفاع نعلا دس هلقلئاریم ریم هدعب نلیدلوا .رومأم هب هرمثط
 ۱ : . ۰:یداوا توف هداروا بوللوا ماعا هسودر هدنمرحم

 رینیضاق نوبام یودراقلارار تولوا ندناضق فارشا ) یدنفا هللا دیع (

 :یدلوا توف هدعب بولوآیمالنمدادفب .هدنرحالا عمر۹
 ۱۱۳۲ش وا ندتشحپابرا هحاروا ردیلندیا (لصح۰ اشا هتلادېع (

 هدرکسع لاعاو یتعاجش یدلوا للصحم نیدنا هلیسهاد لیا مور هدنلوالا عمر
 هدنسه ایٍذ ۶ یدلر وی ناسحا تراز وهدنس:رخ الا یذاج ۱۳۸هلبیسح یت راهم

 هل هد "و یسیلاو بلخ مد ؛هو ماش: هد 6 یدلدنا جوز ,ناطلس هنیما

 ) نج رلادیع )یدامادیدا وا ت ی می یی ینا وا یلصحم ندا

 : ۰ رد (كنفیطللادع) یودخ یدلیاتافو هدنسهدمقاایذ۱ ۱۶

 مودخ كناشا نطصم دیهش ردص (.هداز' یلیرب وک ۰ اشا هللادبع )

 بولوا .دامادهب یدنفا | هتلا ضيف مالالا جش هدنسیکیا كننابعش ۱۱۱۲ ردیسییات

 لوبناتسا هد ۱۱2 ویحناشن ًابقاعتم یدلوا نیشنهبق هلترازو هر هدرانوک وب
 هد۱۲۱ ناویس هدناوالامیر ۱۱٩ و زقاسهد ۱۱۷ هیناحهنسوایدلوا یا
 هدمب نوز رط انا هد ۱۲۵ و هیساح انا هدببعب زوس رعا هد ۲ نوزب رط

 یرکسعرس هروم هلراقاعس,دیچو سدق هد ۲۸ یسلاو نیهاهد۱ ۲۷ لصوم
 مورضوراهدنل والا عیبر۳۲ کی راید هد ٣۰ ماشهد۲ ٩ یظفاحم یتح هنا هدنسهدعقل اید

 یدلوا یرکسعرس زیربتو ناجاپرزآ هلش الو ناو هدنسهد«لا یذ ۳۰و یسلاو

 رک REY ۳۸ بولیرب و ی رلتلای ناو وزب ربتها یز رەد

 هدنس هجا یذدتسوا هیدنق هدنمزع رع !قربلوایسلاو ادص, هد ۳۹ لاصف الا
 دو هبوقهدنلا وشو رد هدنل و العسر ۵ هدنف راکت هدیه 5, رصم
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 و هد ۳۸ یدنلوا لاو ۱۳۳ یو لگو اب ارد ناد

 . .یاذاجو لزع هدنزخالامسز ۱۱۳ بول وا ق هها رتفد نداروت هد 1" ۲

 یدنفاهللا دبع س ۍدلؤا توف هداروا بوتلوا مازا هد هشتم دانا ۱

 هدا۱۲۷ و یتاک رادحتسویدلوا ندناکحاوخ بوس ندلق ( قمر ىلا

 مازعا ههرشط ۸3۱۳۰ ردشلوا یکی رهکی هدیو یرظا ها وط هدنّزفص

 هدو ةیرک ۱ یدلنا تافومد ا قذلنا ت دوغ هدنلاتس Ave تاولوا

 یمالنمهطلغهد ¦2 ^ سادق نس ردم ۱( اتع راش اراک -یلدتفا هللا دع) + ردنوقدم

 هدراهنسو بول واینیتف» ساو (؛یدنفاهّلادبع ) یندل واتوف هدعب باولوا
 ناراتروق ناج ۰ یدنفا هّلادنع )نس* ردشهزایهشاحهن رزواماصع یدلوا توف
 توف هد ۵ ت ول واش هل ۷ هتسنهکت نانطاس هاش هدنونا "(هداز

 هد ۲۱۱۲ هرکض یا (یدتفاذوج هداز نازاتروقناح) یدلو

 ١ e E ید نو اینجا ندیانافوبةش زتشاوآ كوف

aR. A eهر  Sk۱  

DY۱ تره هه یه ت ال رل 2 ۰ "یدنفا هللا دبع  

 ه3۱۱۳۷بولواینیضاق لاومناتسا هد ۱۱۲۲ بولوا اک بت نن

 هد ۱۳۳ یدلدنا لرغءد ۱۳۲ تولوا فارشالا تت هد ۱۳۰ یدادنا لزع
 زدص هدنلوالا یذاجت 2۳ یدایا لاضشا-هد ۳۵ تزا وا ی رکسفیضاق ییوطانا

 ۱ كننابمش ۱۱6: تا مالسالاغیش هوا كندا هتشاوا فلا امور

  هدناشءام "تردچوا هدندوع یداوا ن زوده را" لغ نوک ترم یکی

 1 ردنوفدمهدنسویق اب ال وا ت ر خنک هنر : ىدلۋاتوقەدا ۲ a شوت دژوولوا

 لاش جات بولوا یدال راق رمشکی هد ۱۱8 ۲۲( یدنفا قطف نا رالودخ
 یار دید( بلس)و نان دی ع) ندر ودم یرازکیددشا فو هادنز ور

 . . ۵3۱۱۸۷ تولا لس اهحوز "كنسذتفا قطصم "هوا ردا ) ماخ هتفصا)

 (فراع «دلاءاطع " هّللار و ( مداز یرد "یترادنفحب ندنسهع کو ردشلناتافو

 تكنرعنکیا 3راه زاد کتشا ادعا مهارا J ندراهداز نق قش د زای دنفا

 دقا قطصم ) یودح یدنفا ماس زد "1 یدنفا مهار ) ندزونص ییودع
 ۲۰٩ دادنب هد ۲۵۹: یدنفادشار :دنلادع ( نسدالوا كنون ب ولوا یدتفا

 ۱۳۲۸ تولوا (ئدنفا یک ذ اد )ا هرم ندندالوا ردشلوا"یتنالش هیلف هد
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یدنل وا لزرعهدن رحالایداج: ۲ بول وا
 ایم كنلوالامتر " ۱۳۹ 

E 

 هدنسولعقلا نیذ ۲۲۱۳۰ یلدا لعندتناقنهدنسهدعقلا یذاهنسوا یدلوا یسهات
 ر وا یبا مور ندش آسا هدنلاوش ۱۳۸شلسالزعهد ۱۳1 یدلوا لیاموردص

 هدهد د نکسک/یدلوا توفهزکسنوک کیا بون هتسخ هنسبد یی رکی كنم ر ۹
 ۱ 1 ینببا ضاشو اكتم هدهالئّهنسلا و .زهام هدهسدانوبف وه نعم ولع رادن وفدتم
 ماش هد ۸ تلخ "هد 1۱۳۸.لنردن ( یدنفا دع نیدلاردص ) یعودع

 1و المان 3۳۷ ( ای ادب دوم e >یدلوا تبوفههماشهتسوا بواوا ئالم

 ۱ WAE یدلوا اطلس ءا ۹1 «سردم دل هر ذا, ) یدننا هّللادرع 3 ۸

 : سرو ۲۱2۲ بول وا س ردم ردولو, ( یدنناهلادبع ) یدلیا لاخش راهدنرفص
 . شاناشاب هاربا ىجا ۸۰۰( اب هّللادبع )س .یدلوا توفهدندرد كني خال
 ۳ RAE - .كنمرخ.۱ ۱۳۰:بول وا یسادننک .ناطلسهفص (ضیفتلابردنمودح

 رهش هد ۱۱۳یسح هبا ھه زعم هدنلاوش ۱۳۵۰ یدلوا. ینبما هد ارم ی

 e ۱5۲ئ دلو | یج هسا ت شاپ هدمب یتاک یکی هدنلاوش ۳۹ و

 ندلشلباتاوزتیسههلاوكناشاه" نطصم_قاعیق نادوقیددبا نفدهنحراخ وپقوط
 سرا مپ ول وایدامادكن.دنفا لیلخهوق ندرودص.. /(یدنفا هّلادبع) ۱
 هدنراخم را ۵ یدلدال ازع.هدا ۱۱۳۹:تولوا ,یسضاق كبالسهد ۸

 بول وایسالتههبوصیق هدرلهنسوب شر دمر دیلبل ر وچ( :یدنفاهّللادبع)یلوا توف

 :هببسول /شرببم ) هداژ, یداه ۰ !یدنفا | هللادبع ,Fe .یدلوا توف هدعل

 EEL eS رادشلوا توف, هد, یدلوا یسالبم

INثندنفا یفثاهنیبح رب ۸ هداز ربما یلهلق یدب +, یدنپنفا هللادبیع : 

 ب رول وا" یامار وجاربم یدایا .ملعت یلمخنسح نییدنف ناچ ظفاج رم ود

 ندا باخ نج «ماطیدنلوا tan یدلوا تست تو ۱ ٤£

 ور ?pr قا ا ۱۳۹ ۱ یدک ۳ یدیا تی اه
 ی ردسودحكندنفا ناضمر ندلاحر ) یدنفا هللادىع

 یماهناسرت هد ۱۲۷ و يرظا هناخشوط هد ۱۱۲۱ یدلوا مدس" هدنامدخ
+ 



 شلوایسیضاق لوبناتسا هدناوالایذاج ۱۱۲۳ بولوا ال «سزردم هو ۱
 یرکسعضاق ییوطاما هدنرخسالا عید ۱۲* و شلدالزع هدنلوالایذاج 9

 لیا مور هدنلوالا عمر ۰ زدشلیا لاصفنا هدنرخالا یذاچ ۱۲۷ بولوا

 ۰ یدنا مرک «ملح یدلبا تافو نوک یعشبا كنلاوش ۱۳۲ یدل وا یا

 هفیلخرس بوش ندنلفیامردص نیوتکم ۲ . (یدنفا هّلادبعدیسلامالنا)
 یتاک رایهادتس هدننابعش ۱۲۸و شلوا .یحوتکم دنس اید, ۱۲۹ قرەلوا
 یدنفاهللادع) بس ۰ زدنوفدم هدنسومق یرولس ردشلواتوف هد ۶ بولوا

 یسالنم رصم:«سردم رد مودع كتندنفایحم هدا ز یشابیکح ( هداز یم ۰

 ةللادبع) -۰ ردشلوا توف اول هد وکناتسا هدنتع زع یانناهد ۱۱۳۶ یدلوا

 ۱۱۳ یا سردم بولوا یمودع كتدنفا لنعامسا طاطخ (یدنفا سیا

 ميهارباشتفم .(یدنفا هّلادبع) -۰ یدلوا توف هدنبیکیا یزکی كنتابش
 بولوایسالنعهندم هد ۱۳۰ سردم یدلیا دلوت هد ۱۰۹۹ ردینکی كتدتفا

 ۰ یدنفا هّللادبع ) -:۰.یدا فیفع « لحاف .یدلوا توف هدنبحر ۷
 یهلبا تافو هد ۱۱۳۹: یدلوا نوناه .ناوب دناکحاوخ بوشش نداق (هداز یاب

 بوشش ندلف (یزدار فورعه ۰ یدنفا هللادنع ) ندنوفدم هدنسهمشچقلیربا «

 *یدلوا توف هدعب ردشلوا یعهساخحم شاب هد ۱۳۷۰ یدلوا ندنصانم تابرا

 همرکمةکمراعا هد: ۱۱۳۹ ردمودع دعس تفي رژ ) هللا دبع بفیرش.)

 . یدلیا لاحترا هدعبو لاصفنا هدنروص هنشا چاقزب تولوا
 . یظفاع ردن ردم ودع تناشد دنس ۰( هدازراوسهش+ شا هلادبع )"

 :یدا كاب نیوزلد قدلوا توف هد ۱۱۳۹ بتولوا نازبهرمو

 هد۱۶۸۷ ردیمودع .یدنفاذدیس مش ( هداز یلعل ۰ یدنفا هتلادبع )

 - یذاجنا ۱۳۹یدلدنا لن ەتسوا تولّوایسالنم بلح هد۱۱۳۵ یدلیا دلوت
 یکی هّلادع )س « ردسیناباكن هناخردسلق یدلوا توقف هدننح وا كنشوالا

 ردسودح كتندنفاذنش رد نسداقحا یدنفا نیدلادفس هحاوخ ( یدنفا

 التم رهشنکب «سرادمز وشد( هدا زغابد)" ال وا داماد كندتفاذچ هدا رغابد

 د ردنوفدم هدنناب یدادحا یدلوا توف الات ۱۱۳۹ یدلوا

 «زونید ( ءداز یاب ) هب ( یدنفادجا )
 ردهودحم كنندنفا یابلادبع ( هدازقاشع ۰ یادش بست هلادبع )



 را 0
 /1 سا كنب ازت رحم غبار ناخد ناطلشیسهدلاو یدلیا دلو ظلما

 ۰ رصمەركص یدلوا یفتنم فاقوا نیمرح هد ۱۰۹۰ یدلوا زوهشم هلدان و
 هدنناضمر و یسهات لوماتسا هدنبخر ۱۱۰۰ یدلوا یمالئم هکم < دن ردا

 ردصهدننانعش یدلدىا لزع هدنلوالایذاج ۱۱۰۸ بولوا یرکیسیضاق لی وطانا

 بویمهدیکه د نهج وت یتبارن شعره یدلیا لاصقناهدننابش ۱۰۹ بولوآلنامور
 هتسواهلا لقن هنرهشیکی هسور هدنمرم ۱۱۱۵ یدلردنوک هنیرق هدلاوش

 ۱۱۱۸ تولوا لیا مور ردص بنات ةدب رفض ۱۱۱۷ یدلیا تدوع هدنناضمر

 ۳۲٩بواوا مالسالا 2 هدنسهدمقلایذ ۱۱۱۹ یدلدا لزع هدنلوالا یذاج

 هدنرفص۱۲۵ بولوا مالسالا عش اینا هدم رغ ۱۲٣١ یدلدنا لرع هدنل والا یذاچ

 : هلاقالخا نساحردشلما تافواقورفم نک ر دیک هنوزب رطهد ۱۱۲۹ یدلیالاصفنا

 (یدنفا عقر دج ) سردم یودنع یدا سقنكبن «دآوف یفاصروهسشم
 نجرلادبع)سردمیداماد یدل وا توف هدنلوالمسر۱ ۱۱ ۲نکیاهدنشای زکسنوا

 صم )یم ودع یدنفا هللا دعیدلدىا نفده وا بودا تافوهد ۲ ( یدنفا

 (یدنفاهتلادعس ) سودمندندالوا یدلیالاح را هد۱۱ 4۰ (یدنفا نطصمنم دل

 ندرودص یودشكو یدلوا توف هدنحوا نوا كنسهرخ الایذاج) ۱۹۹

 هد ۱۲۰ نکیاسردم (یدنفاف ورعم دج ) یودخح رکیدرد( یدنفاقیدص)

 ( یدنفا نی ) یردارب كنسدنفاهّللادبع ردنوفدم هد رام ریما ردشمتاتافو

  هسورهدعبكنالس ۱۳۷ هسدم هد ۱۱۳۱ سردم (یدنفا قطصم ) یو

 سردم ( یدنفا نیسح ) یودنشكنو ردشلوا توف بولوا یسالنم هکمو
 یردارب یدنفا هّللادع یدلدنانفد هنسوض حوت هلن وف هدنناضم ر ۷۵ بول وا

 هدناوالا یذاج ۱۳۲۵ نکیا یئان لساربا( یدنفامها ربا) نداووندندافحا

 ۱۳۰ ( یدشفا مهاربا ) یکید سردم ندندافحا  یدلنا تافو ادهش

 (مهارباونیسح ( ندهربخا لاج ر ردشلناتاف و هدشسشانوا كنسهدعقلایذ

 ۰ روند ( هداز ها ) یخد هرابدشفا
 یزمرقطصهدبسلا کاطنا ( هداز یلهک اطنا« یدنفالئاب هّلادبع )

 بولوایم ودع دم نم هللا عنص( جرعا «یدنفا هليادبع ) س٠ ردنلغوا كسدنفا

 ۰ یدلوا ثوف هدنش نوا كن وحالاعسر ۱۱۲۷ یدناسردم

 رد مود كنىديفا دداح ندرودص ( هداز دماح ۰ یدنفا تلاع )



 اه ا افر ا ۱۱۹ ا هدعب (

  .یساقا هداعتسلاتاب ۳ هدناصشس ۷ هدهسیدلوا لوزعم هدنرخالایذ گ

 هدقاحوارد کی , , (اغا هّلادبع ) .د-«یبلیا لاحترا رک هنسدنح یدلوا

 ًاقاعتهلاسرالاب هل وبناتنا دن والاعیبرید لوا یمادختکل وق ہدنلئاوا,:۱ ۱١۵ قلاب
 ردشلبا تافو لاضفتالادمب یدلوا یسا دکل وق ابنا دد ۱۱۲۰:یدلیا لاصفنا

 es هد,۱۱۲۲ تولوا نده رحم ئاما (اشاب لا دبع )۰ ۳

 ۱ 0 - :ردنوفدم هدنغل را تم اشا انس هیشاطکشب

 ن ا رباب 7 میش :ندنل هنس ود ) 'یدنفا رهام هللادنع)

 ٠ «ىدلؤا لیسالتم باتنبع + سردمردشلتا دلو هد 6 نیو رخ ها رقم

 شیورد «یحاص اشناو رغش يدلوا توف م هدنیکیآنوا كدناسش ۱۱۳۳ الز

 ردیمودخ تم عش ( یدنفا هّللادبع )د۰: رداراو یابد بولوا !دابهن

 بولوا یاما یماج مط مط( یدنفا هّلادبع ) یدا ثدنححو یظعاو هینایبس
 یخ واق ۰ یدنفا .هتلادبع ) +۰۱, ردلک داتسا هدنقسوم ردشلوا توف هد ۲۳
 هدهردا یدشادا لزع بولوا یمالنمهیفوض + نمردم ردنلهنردا <(

 لاسرا هسیدبق)بولوا قىياق لوتناتسا.هدنسیدب «نوا كنيرخ الامير 6
 هدهسوژوب هدنل والایداج ۱۸۱۲۶ :لزعلادغب یدلوا قسبضاق دادنبةدوعل ادغب یلدا

 هزجب یردب ردهتولج (یدنفا هللا دبع) ۰. یدیا عربقتم« فیفع یدل وا توف
 هفوصایاو یضاخو شیدا راد اغا دم هد ۱۱۱.۰ هدنافو ردود كندنفا

 توف .هدنسیمرکی كنناضمر ۱۱۲۵ یدلربو اک: وب کلید اشا مایبو یظعاو
 :۶ یدیا لونْشم هلبا .دیجونو اع ردنوفدم هدنناتس ربق هدد .نیکسک ؛یدلوا

 سردمستلعوا,كاوسر :یجاعیدنقلاچ . (هدازیدنقلاح+ یدنفاهللادبع) ۲ ۰

 یودراهدک :دنک هد رح هلا (اشا دج) یهطلاب یدلیا مدق بسک.پولوا انف

 یدلوا ټوف هدنر قصا ۱۲۵ بولوا یسالندادغب هدعب یدلوا یسخاقنوباه

 توف هد رقص ۵ ) یدنفا هّللاءاطع) س ردم لعوا یدباسیونشوخ « فراع

 (یدنفا نطصم فراع)یرکیدوبلحهد ۱۱۸۵ (یدنفا نطصم):ندندافحایدل وا

 ۰ نایدلوا توف ءدنپ رایدلوا یسالنم رمزا هدنلوالایذاج ۷
 ندنیلص كخدتفا نطصم لیلوطاا نداضق (هدازها «یدنفاهلادبع)



 جن a 1 0 ا لاح را
 يک رجب 0 ۱ روا هدا تاب نا یرد , .(مداز و هّلادبع )
 / ام .یدنفا هللادمع ل توف :هدبرفص ۳۰ ۰۸قرهلوا سردم توا

 2 ۱۱۰۸ ۍلاوآ ,یظعاو یماج دج ناطادس ردیلهرف هرق.(.قوخوب ٠
 1 الشب نندجا ( ردل هات وک,(یددنفا هل دبع) چ .یدماقتمیداوا توف هدبچ
 7 rr ا هد ۵۹ قربو سردم بولوانیط یسافش زادغاف ردیمودخ
 زا ۰ یدبا رهام هدنتعنص یدلوا

 ی دعا دتا 2 قطص لریهالا ,( :هداژ .هّلار و « .یدتناهّلادع )
 ۰ یدنآوالاسرا ذج رج هدرصمهللا لزعبولوا یمالتم هکمهرکصو النم«سرزدم
 ۱ یلوطاناهدنلاوش_ ۰ ۰٦ بول وای سیاق لوبناتسا ىدنسەدەقلاىد ۰ ۵ دولاب
 ۱:۸بولوا ییسیضاق لوبناتسا ابنا هدنزخ الا یذاج ۱۰۷یدلدبالّزغ هایش
 ۱۱۱۳ پلو یرکیمیضاقلوطا هبنرخالا بر ۳ یدال وال زدنا نر
 ٠ ندیدم کده هدناوا یدیا بیدا «مساجکاخ یدلوا توفهدهنردآ هدنشپ كننابعش
 ین يۇان نفرد .ۍدنفا ینطصم ن رذارب ردشفل و هدا اشا دو

 , ۰۰ ندشل و توفمدنزوقط یمزکی كنبرخالایذاج | ۱۳۵ نکرولک الوزعم:بولوا
 دا زدم ودخما كنیدنفادجا هداز یدنفا كفسو نام ...(:یدنفا هّللادع:)

 هللادع لج, یدلوا توفهدن خالی ۵ بواو] یبالنم ماش.؛ ,نسردم
 ا وقر اخو ماده راک :ردیلنوماهنوردنا ,۱(:هدازیضاق +:.یدنفا
 (اناهّلادع) ردشلوا توف هسب یدلوا یباغارادیطسیریهکب جوراب هلیقاشاب
 .یدایالاح را .هدرلهنسوب یدلوایساغا رلرهاپس هد ١ یشاب باصق .ضیفتلاپ
 | بولوا یشاب یچوبق یخد ( اقا هاب ) یودع كباغا یشاب باصق

 ,یقدودر ۰ .یدتفاهللادبع) ج یر وف دبج .هدننس وف یروولس یدنبالاح را هدنناضمر
 ینا هکم « .یمالنم 9 ۰ .سردم ,,ردیمودخم كنیدنفا مهار .( ءداز
 یسمداق لوم اتسا هدر خالایذاج ۲ ۱ یس هاب لوہاتسا هدنلود الا یذاج ۱۱۳

 یراحریم|یدلیا تافوهدنش نوا ثنلاوش ۱ ۱3 تولیدی لع هدنبحر یدلوا

 a . ىدىارهامە دمت طخ ؛بواقل| ب وب «لاصر ن ودم



 نر تكت زاج دو 4 دفا ن هللادبع ج ]  ینادها روم هما

 هدنلوالا یذاج۰ ۹ یدل وا یگتقم تا داننول و االنمسردم یدلیادلوت هدیلح

 هّللادبع)--۰ یدنابناک هد هلال ةنسلاورهام هدنوفوی رع ردشلواتوف هد

 ۱ هدنلوالامیر ۱۰۹۸ یدلوآیسالنمهن دمو هسورب «سردم ردنل نام وک (یدنفا

 . بولوآینالنمهننوق سردمردلهسور (یدنفازا هّللادع)--۰ یدلواتوف
 ندفوصت تولوا یاود ردعانش یدلوا توق هدنلوالاعسر ۱۰۹۸ هددسوق

 شردم ردیلهردا . ( یدنفاهّلادبع )--۰۰ ردراو ییلأترب ولدآ لماک ناسنا

 لا دیع )س٠ رددشلوا توف هد ۱۷۰۰ یدلوا یسالنم مورضرا « هینوق

 E . و یسالنمهکم هد ۱۰۹۸ یسالنهسور «سردمندنالقدنف (یدنفا

 یحالص یداوا توف هدنسکیانوا كناعش ۱۱۰۱ یدلوا یسهاب لومناتسا

 ۰ ردنوفدمهداروا یدلیاان یب دیس هشامش هدلقدنف ىدا بلاغ هلع

 نلع ۍنهتسا کی رد ردنلذساما . ( هداز یبهتسا رک ۰ یدنفا هتلادبع)

 داشان ینطصم هرقء e و اشاب نیسح هدازهخ وچ هلال وای سا دص بوخ بول وا یلح
 اطا لوا ماماهدننابعش ۱۰۹۷ و ین هرکصو ثلا ماما هد ۷ یدلواماما

 هدعب بولوا لّرع هدنمر ۱۰۹4 یدلروس ناسا یسهبان لوبناتسا بولوا
 2: نیما سانش قتسوم یالیا تأفو دلم رع ۱۱۰۳, یا وا یسالتم نون

 ضیفتلابندنفل راد زحكناشاب ینطصمهرق ( رادهزح ۰ اشاب ةّلادبع )

 یجوق هدنمرم ۱۰۹۹ ین روخاربم هد ۷ یسا دک راح ورق هد ۵

 یسادنتک مظعا ریزوعب رادرتفد كحۈك هنسواویوق قابشابهد ۱۱۰۰ یشاب
 هتسواهدهلنلق تدمتواوا اقماق ترادص ترازو هتراب هد ۱۱۰۵ یدلوا

 هللادبع) س ۰ یدلدا نفدهنعماج ولهفرش جواهدهنردا ردشایاتافو هدنجما ۰

 تولوا النم«سردمردیمودنیدنفا لطم منعا ل صاف (هداژ جرعا« یدنفا

 یسلضاقلوساتسا هد رخ الا عت ز ۱۱۰۲ یدلوا سدان لومناتسا هدنلاوش ۱

 یتهاب نلوطانا هدننندضم ای ۵ یدلدا لع هدنرفص ۱۱۰۳ قردلوا
 ۰ یدناروقو «هبحو ردنوفدم هدراحریما یداواتوف هدنلاوش ۱۱۰۹ یدلوا

a.بولوا همرکم "کمرپما ردمودخ كمشاه فیرش ( هّلادبع  
 .ردشلبا لاح را هدعبو اقعتسا هد ۰

 یسادضکلوقد ۱۰۹۵ قلب بولوایرهکی ردیج روک دما
۳ 



 رس 24 ا ره یافت ( رد عاش < ا ردد وف ده مطب یدلوا

 ۴ یسر) يودع « قاشع كلسم ۰ هرهوحو هرددناوفلا ةرم « كولملا

 یدلوا توف هد ۰ هدنسهعلقیلونان | هدد رک بولوا یتاک رلبح هبح (یدنفا

 ۱ و 8 ردیعاش

 . یوتفمدنتهشم دبیدنفادحم یریسا ردیلنش ۰( یراص ۰ یددناتنادبع)
 توف هد ۷۱ ره یمهدک هدهسشلوا یسضاق رکبراید هدد یدلوا یتسا

 .(یراص .یدنفا هللادبع ) س ۰ردراو یسهعوج ىدا هقف ردشلوا

 سور «سردم ردیمودخحم كندننا نجرلادبع یصش ناطلس ریما ردیلهسورپ
 ۳ (هداز هدد ۰ ,یدنفا هللادبع) س. یدلیاتافو هدنرفص ۱۰۷۲ یدلوا یسالنم

 یا هللادبع )  ٠:ردشملوا توف هد ۶۵ تولوا یجعشیهاک رد طالب

 هد ۷۵ "الوزعم تولوا یهالذم هنسوب ۰ سردم ردبل هن ردا ) هداز یاب 0

 E یدنفا یدبع هللا ع)-۰رددنفادخندملاوم ودع ردشلواتوف هد دردا

 ۳ د یدلوا یساللنم ماش  سزدم یدا یداماد هدازهرا وا ) نوزوا' ۶

 ۱ ۰ ردیعاش « دناع « مع + یدلدانفد هدد راګ ریما هلن وف

 لوبناتساهد ۱۳۰۷۳ الا. سرادم (یدامادناهدرک یدنفا هّلادبع )

 باتک یدلی تانو هد ۷۹ یدادا لر هدنمر 2 ۳ یدلوا یسضاق

 3 Ca ۱: یددفایزمافهللادسع )=۰ ردلضاقر شا حرش یی داده ردق هناراحا

 1 ردیعرق (یدنفاهّلادبع )بس ردیاشر دمو دم كاد نف اهلا فیس (هداز

 ۱۰۸۳ یداوا یوزنم بوریک هقرط هرکص بولوا ینالتم هفوص « سردم
 یهصف ) هدا ز قاشع ۰ ید فا هللادبع لس یدلواتوف هدنشابشّلا هدنیحر

 كىسنو ییاسیبیالا( یلح هّلادبع )۰-۳ ردعاشو یودخم كندنفا دم

 1 نوردنا ( اشابهّللادبع E رد عاش یدلوا توف هد ردسي لح

 نەرحەذعب یساشا هکفلسءد ۱۰۷۲یداوا یرایرهشراداکر ضشفللاب ردنلنویاه

 یهسور (رهتم۰ یدنفاهّلادع )-ع* ردشل و اکوف هدنم را ۰.۲ یدلوایب

 ؛ لاف یدلوا توف هدنبجر ۱۰۵۹۳ بولوا شدم ردمودخت یدنفا دج

 ا ا لانندرودص ۰ ( هدازلاب ۰ یدنفآ فر هادی )۰ یدا هقق
 یهاعاصح هدهسورب ردیلهسو رب( یدنفا هللا درع ۳ ۰ ردعاش راس

  كبروما یدلبا تافو هد ۵ یدا یظعاو یریبک عماحو خو ا

TR 2ا هو  



 ا

1 
۵ 

 ٠ ردشل وا توف هدا ۱۰2

 تاقا ۳ یسهشاح هد یواضم نم فن یدا باز قاقدو ثاح .یدلوا تون

 : ۱ * اردراو لئاسرو

 ردمودح . كندئفا نیدلانصم قوقو (. هداز نیدلا صم ۰ یدنفا هللا دع

 " ۳ یدا حا اس ل دنع دود ا ا :

 یدلدا نفدهننای ی توفهدهننوقهد ۱۰۹۴۳هدشندوع

 حاج یی ۰ بحنه ندیولثم « یونثم حرش « صوصف ۳ ینافیلات 1

 ۱ بولوا یالنم سدقوسردم ( یدنفا نسح ) یغوا یو ةریزج

 .  یدلوا یسکپ رلکب هرقنا رددرک (اشاب هتلادبع) - ۰ ردشلواتوف هدشنابعش
 ۱ ۱۱۹۰ ىلا ىو رق انا هل دبع )

 . (یدنناهّلادبع) - ۰یدلوا یفوتمو لصفتههرکص تولوا للوققایشاب هدنیحر
 e هدنحر ٠۰٣۶ یدلوا یسالنما هرونم "هندم هلبشهرص سود رودرا

 ۱ . لزع هدنبحر توا یسیضاق لوياتسا: هدنلو الایذاج ۰ 6۸ الئ» " سرد

 یدل وا توف هد رجالا عیب ر ۱۰ یدا رو ىا یلوطاا ماگ یدلدا

 ۱ : یدلوا توف هد ۵ یدلوایافوقوم ضفتلاب ندلق 0 یدنفا هّلادیع ) او فا

 ۱ نا یا نک اذ یدنفا. دوم یاد ھه ( یدنفا یرک اذ هّللادب هی )شم

 ۱۰۹ نکا یظعاو یهاح نچ ناظلرب قره وا ی یکی ا شب

 نفد هراننکسم ردراو یراعشاو یرابهلا یدلوا توف هدنشاب شقلا هدنمرخ ۱

 ندنسافلح یروفع 3 ) یدنفا باسهولادبع هدازرکراذ ( یودغ یدلدیا "

 هدنسیتلایرکی كنبجر ۱۱۳۳ ردشلوا یظعاو یماج دیزیاب ناطلس بولوا
 ۱ ۰ یدلیا تافو

 دیس ندنرهدازریما برف یردب ۰( یراص ۰ یدنفا یدبعهتلادبع )
 ندنرادیرم یدنفا دوجیادهمش ردشلوا داماد هاشابد ی رلکپ هکر ددو
 . لاضقتا هدناضهریدلوا ..بایکل ارس رەد ۱۰۳۸ قم 7 ڏڍ بول وا نداتکو

 رایدلوا نک اس تدمر دن كہیلاراشم عش هلبااشاب لیلخ یسیاد یدلیا

AVیلوطاتا هد ۵۱ یدلوا بالالار ا هده ییاقمعاقسب رد  

 هداس هد۰٣ و یدلوا یسحهساشه زحهدنرخالایذاچ پول وا یسجەیساع

 توف ۰۵۱۱۰۷۱ لزعلادمب یدلوا یسحهیطاقخوسم هد ۱9 یسحشساقم

 0 5 تا

2 : 



 هی

 ۳ وب هدنم رح ا رفقا هش رش هدروس لخادردشلو توف

 - رک اذمو سیردنمیایدداناکی دعو رفولوصا بولوا ندالع نیرهتم یدادیا
 ۱ 1 هّلادبع ) "یودخ یدا یحاص طبر و طیضهداض یاتاو اماده نونف

 ءا یدلو توف هدنیخر , ۱۰۶۳ بولوا یسالنم بلف میس یو

 ۳ 0 ردشانایرفق هدنامارق " ( دنا اد ] ۱

 . هدهدد یجافوق یدلیا تافو هد.۱۰۳۹:یداوا یمالنم رصم « هکم كنا
 ̀ كندنفادوج :تخوک . 1( یدنفا هلادبغ )--۰یدا ریپرب ناص«ماغردنوفدم
 1 و ,e یدلوا یسالن:سدق رارکت « زصمماش+سدق«بلح «سراد«ردس و دج

 ۳ ۰ ردراو یداصقییرعو ینمم هبهدرب هدیصقیدنا نولتم «لاع یدلوا توفهد

 ٩۲ ردیودخ كندننارع اطلس ( هدازهجاوخ . یدنناهّلادبع )
 . هدنیچرب رهتسواو یسالنهطاغهدنلوالا یذاجب ۱۰۲۹, یدلوا.سردم هلبادلوت هد ر

 3  رفص) + ۱ رای دی| لاصفنارب رب هل زدبهدنیج-ر ۰ ۳۱ بول وا ییضاقلوماتسا
 . یدلدا بنات هدنیجر هنسوا هلل نعهرکص نوکر ب بولوا یلوطاناردصهدنسیتلا

 ۱  یمالنمرصم هدندوع ندنرفسناور بولوا لی مور ردض هدنس هجا یذ ۱۰:۲
 ۳ C2 ی پیدا ۰ مع یدلوا توف هدنسهدعقلایذد ۵ یداوا

 ۱ ۷ ۱ ۰. رددنفا  نایع یودع
 ۹ ۳1 ۷ یدنفا نن دلا فعهّللادبع (

 ٠ توف هد ۱۰۰۰ بودا تربش باست؟ ۱ هداروا هل رعه هک رق ندقاعف تشد

 . (هدازقیقح)یخد (یدنفا یزعزیزعلادبع ) یودخ ردفلؤم سعاد اع یدلوا
 هنافوصتم یرعشیدلبتافو,دزاج پود كەچ هد ۰ یدلو ترهق د

 ردیمودح كنسدننا مماف ۱ ( هدازلبلب ۰ یدسنا هّلادبع ۰ ردلصافرب

 3 ی .یداواتوفب ۰ ۵۳ ردشلوایسهاب لوبناتسا بولوا النمر« سردم
 o 4 b4 ۱ 7 7 و

1 ۷ 7 ۹+ 4 



  بولوا ندنخلاشم هسورب (یدنفا هّلادبع ) یدلواتوف هه ای۷۰
 ِ ۰ ردندهنظم ردشابا تاف و هد ۱۹

 ینیما مد ۱۰۰۲ یتیم لا لا تی ندقلشواچ ردلهزنر  (اشاب هللادنع)

 ناطلس رخاوا بولوا یکبرلکب هرکصو ینادنقک رایج وېق هد ۱۰۰۵ هدعبو
 ۰ رد (اشا نسح )رارتفد ییودنعیدلبا لاح را هدا ناخ دج

 سردمردمودع كندنفا نطصم یل هسور ( هدازجور ۰ یدنفا هللادنع)

 نآود بحاص «ماع یدلوا توف هد ۱۰۱۵ تولوا یسالنمهرومهندم «تاح

 بولوا سردم ردنلهسورب ... ( هداز ییز ۰ یدنفا هّلادع ) ۰ ردعاش

 ۱۰۲۲ یدساسردمویسدتفمماش(یدنفاهللادبع ) -- ۰ یدلواثوفهد ۲۳

 ( هداز ندلاریخ هل زق ۰ یدنفا هّلادبع ) -- ۰ ردنداص یدلواتوف هد

 هدنسنلا كنمرخ ۹ "الوزعم یدلوا یالنمهرشآ ۰ سردم ردیلهعرب

 فراخ هدیمالکو, تایضایرو تاجو فقاو ههفوص قیاقد یدلوا توف

 (یدنفاهتلادبع ) -- ۰ ردشم زابحوش هک رت هن هج رقنم هدیصق یدبا عاش «
 یدلواتوف هد ۱۰۲۸ بولوا یسالنمشعهد ۱۰۲۳ سردم ندلهسورب ۰

 ۰ یدیآ داهن: شیورد

 رلکپ كينالس ضیفتلاب بولوا نداما . ( یک یجاع + اغا هّلادبع )

 . ردشلوا توفهدمبوشفلوبهدنرح هلهد ۱۰۳۰ بولوا یسیکب
 بول وا یخشیسهیکت ناک,ر زابهدا ۰۲۰ هنر یردار ) یدنفاهلادیع ) 4

 هنسربنوا ( یدنفا .ینممنافع )ندنخاشم هاشم ەكتونێدلاوا توف هد ۴
 دجم) و هد ۱۱۳۱ ( یدنفا دم یدیج ) نالوا هنر و هد ۱۱۰۰ هاشم

 (یدنفاناثع ) ندهبعافر نالوایش هرکص ندعش یزردو ۱۱۷۹( یدنفانیما
 ندشرومأم نواه نببام هدننامزیدشفا ناثعوب ردشا تافو هد ۰
 .. ردشعاب ًاددخ ییهیکتوب بلقم ندساج تاذ ماا( كب یو ) دعاقتم

 ۰ بوبا سرد میدایخاق یرد ردنلهبشامآ ) یدنفا هللادنع (

 برشم شیورد : لضاف؛ یدلیا تافوهدنلاوش ۱۰۳۸ یدلوا یسالنم ریمرا

 ,توفهد ۱۰۳۸ یدلوا یسالنهربت ۰ سردم ردیللتسک ( یدنفاهّلادبع ( یدنا

 ۰ یدبا یحاصقالحانسح یدلوا
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 ساق یلوطاتا 4 ندا لرو د دن بو یدتبا

Dl 
 ۳ بولوالوطان ردصأب 1۳ هدننابعش A٤ یدلدا ل هدساضمر 4۹۲ بولوا

 ا یصب هدن والامير ۹٩6 یدلوا لیامورردص هدنسههخایذ

 : لا دبع)یعو دخ یدلیا تافو هنسوا یدلوایسضاق همرکم کم هدنمرخ 5

 0 اھا عراوتیدلیاتاقو هد۱ ۰ ۳۹یزملوا یضاق«سردمهباداوت «د۹۸۰( یدنفا
 ] ۰ یدبا راو یتاغلامم هدا رداونو

 8 وایشابیحناتسب ضیفتلا هد ناخ دا یم ناطاش رود ٠ ( افا هللادبع )

 ۱۱ رجااو یراریسم هدیلقتسفو هقنل و زورواتسا یدلنا تافو هد ۰

 ۱۰۰۰ بولوا یراد هبواز یدنفازک یم ردولهکنف (  یدنفاهّللادبع)
 ود ۱۰۰۸ تولوا مش ( یدنفا یقطصم ) لغوا هنر و یدلیا تافوهد

 ردیلغوا سم ( دج وا٠ --۰راردنوفدم هدهکت هدسکیا یدلوا

 ۲ نقل رم 6 نآرق تالعشم » یدلوا توف هد ۱۰۰۱ ردندالع

 هدنسهدعقلا ذ۰ .یدنلوهدنرلقلاغالولب  .(هدازورسخ. .اشاب هتلادبغ)

 یکی راب مورضرا هدعب یدلدا لزع هد ۱۰۰۲ یداوا یسکب رلکب ناو

 دیع ۰یدنفا هللادبع )۰ ۰ ردشعا لاشرا هدا ناخ دار ناطلسرخاوا تولوا

 هظلع هدنحر ۹۹٩ سردم ردسودخع یدنفا لاصح رکلادبع ( هداز مرکلا

 هدتسیدنوا كنبحر ۳ یدلدالزع هدنلوالایذاج ۵ تولوا یسضاق

 ۱ ۳۳ كن آ ندنکیدلیا جوز یسەع رک اشاندج یحناشن یدلیا تافو

 ۱ ۰ یدا اص » ۰ میلح

 کم رد و دم كنع وا نیازسح ننسح ( هّلادع فیرش)

 ۱ * ردشلوا توفهد ۰ ۰٤ تولوا همرکم

 کیا سردبم ندیهودخ كنبدنفا دهاح ( سولت رم ٠ یدنفآ هّادبع )
 یسضاقهشدمسدق ۰ هنسو  رهشیکی « هبلف « رکبراید همفدرزنو دادنب هعفد

 ردن وقدههدن اب یرد هدوایدل وا توف هدنسنلانوا كنناضمر ۱۰۰ یداوا

 ینطصم ) ندرلنوب ووش د 6 لب بز سولتیم ) هنرامودخ یدا ماف « لضاف «

 یوطن یدلیا تاف هد ۵ یدلوایسالدم ماش « هدم ۰ سردم ) یدنفا

 هد ۱۶۵۱ الوزعب ندتولوم سدق ( یدتفا دوج ) یرارکید یدبا ملح“

 ۱۰۸۳بولوا یمالنم زادکسا (یدنفا نجزلادبع ) یلغوا كنون یدلوا توف

 ۰ ید رک ابیگ ردنوفدم هدیوبا یدلوا توف هدنسید ییرکی كتناضمر



 ات بوروتوالعام یو سم دلاری ا ۳ 1

 ۱ یسلوطد هدمولعو هدبواضم ریس یدلوا توفهد ۹4۶ یدلبا ااا

 هد ٩٤۰ بولوا یسیاپ یدیسهراریکللخ . .( یلح هللادبع )د۰ یدناراو -

 ۲ یدذلوا عماح هل ریتم عضو )ا دو ( نداعز هد ۰ اکو یدلو مات

 یشوایسیاب لدی وب ) یلح هللادبع لەساما ( کب كلالحو لاج طاطخ

 هدزلغاط نامزربردل رهشقا : ( یدننفا هتلادبع )-۰رسرصاعم هساکدو لمح
 ۱ ماعطا قرهع وق هماشقا یرودن نالک ردشمروتوا هدد وکر بیرق هرهش هزکص
 هوعدلا بای یدلوا توف هد ٩٩۸ داردازواحت یئاستط ینس یدنارلیااطعاو
 نددازنیدلءابردیلغوا دوج یجاح یل رهشقا . ( یدنفاهلادبغ ى یی
 ۳ هراعورصم" ردنوفدمهدنسه واز ردشلوا توف E n ره ۷۳٩یدلآ ت تزاح

 ۳ ی
 ردمودحمكنبضاقر یلیدنتسوک < .( یلح هللادبع ۰ یدنفایااح هّللادبع )

 هللادبع ( بسه رد اش یدالیا تافو هد ۳ یداوا ندناضق ید یدنک

 یضاق ءهرکص سردم پولوا یلغوا قایلاذبع رجال . ( هداز یلازغ ۰ یدتفا

  بولا هد 04٩و یفتفم اقوا رصمو یبیضاق هنطلغ ۰ كيئالس هدمب یدلوا
 توف هدنسهحایذ ٩۷۷ لزعلادعب یداوایسالنم هطلغ ندا لکشت هلماضتا
 :ردشلوا یدامادوهفلخ كل الودیسبول وا ندالضف دن وفدمهداشاب قشاعیدلوا
 یسهدازهعرک ددشلوا توف بولک ند هد ۹۸۳ ( یدنفایطشادع ) یلغوا
 نم ناجریم | , (. هدازناحریم یدنفاهتلادبع ) - رد( یدنفادجم ) ندیلاوم
 هلا ترجمه هتداعسرد درکص و هبهسور ندهاننا رپ ودعا یار ا هلیاهنغ

 اداس ود هدمب یدتیک ەچ ندارزو ینارفوآ هرکب رایدهدعب و یداوا نرم

 )ا هل دبع ( ج یدا. , ندالضف یدلوا توف هد ۷ یدلبا تدوع

  ندرودصیودخ ردشالاتافو نکیا یشابیجورق هدنرصع یناتناخ میلس ناطلس

 ` بولوا ندنرابحاصمثلا ناخ دارناطلس( اغا هّللادبع )رکید .رد(یدنفادحم )

 ٠ ( رانا -یدنفا هتلادبع )دک ۰ ردنوفدم هدنلون ناود یدلواتوفهدرصعوا
 . ردشلن| لاحت را هد ٩۹ رد رهام طاطخ رب یدرکاشككت هد د ینطصمهداز حر دیلع زق

 هداز نیسلایح دج مش. . ( هداز نیدلا ءاهب :یدنفا ییاهب,هللادبع»)
 هد ۷ بواوا یسالنم هطاع هد AA رسو ردیمودخم كندنفا هليا باطلا



 ` ىجا is جو ياد نددنم مهار
 ۵  مدایاداشرامدآ تچ رهدمرعردشلبالاح را هدنرصع ناخدم ناطلسعافبولوا

 بت e ردیهار 2 9

 13 ۳ بول تاغ م هد ۹ 4 دیا نیسلا نص )لیرفناک نسل

 . ظفاح«لع یدلوا توف هد ٩۲۶ ( یدنفا حوصن ) یتولح ییهیسوط نالوا
 ا ا رق كج زک یدلواےش( یدنفانانس ) یدابایوبهنرب ۰ ردطاطخ «یعاش

 . هدواس (٠ یهلاعش ۰ هتلادبع ) -۰ یدلبا تافو هد ٩۷۰ یی هوازرب

  یدلوایدنشقن بودک هاراهرکص بوبوقوا ندیسوطلع ردیلهنرق فیلکت
 2  كکیدجا .«دازسوءرواو یدنیکهنسههکی رادراو ندارون بولک هوامس هدمب

 راک هلا یوم ريم یدلوا توف .هدیحناف ترضح. رصع رخاوا نکیا هدننای
 مود ردراو لاک یا هدنرامان ماورالاتاجن « نیقاتشلارانع یدایا اشنا هدیرت
 ۲ لاحت رادنرخاوا ینندیزیاب ناطاسنکیا زواج یشایزوب ( یدنفادحم) ینلتسمو
 بت 1 1R EE وتكعشردنوفدمهدد وازهدن رقاباب للتروغو ردشا

 ۰ ۰ ۰7 ایلیا تافو هداروا هلیا قیرطرشن بولوازیش هدهنردا

 ناسا رصع ج بواوا ندرلکپرلکب :هرکسو نداصآ. ,  (اثاپ هّلادبع )
 1 رادرتفد,مدنحف باج یلجع رکلادنع ودع ردشلبا لاحت را هدسا ناخد زاب

 ٠ . ۰ ردششیدب یاخ نایلس ناظاس لئاوا:بولوا یرومأم ر رحت هرکصو

 ۱ ا | یا « لعهوعدلا بار دملکحریوک ٠ ( هحاوخ ۰ هّلادبع )

 را راش (یدنفایزابن هللادبع )--۰ یدلیالاحراهدساخ نایلس ناطلس

 یدلربو هفظ وه ازونوا همون یداکهموربونوقوا«دما رادلغ وا تانبرتسبش
 . .قرماواهصف یرکیدهبسولح یربهدنقدروم غ یسودر ناخ ناملس ناطاس

 لس ررت هداممنف ردیعاشیدل وا .توفهد۳۰ یدلنا مدقنهدطفر لس شما

 . ,یجوجم , ( اغاهلادیع )۰ ردندنیلک شمزابحوشربهبهیفاک هیشاحهش رشدیس
 رک دنفادومبللا وا ملجیءدننابیدا وا توفهد ٩۳ ؟بولوایسینابیکم و یعماح

 تم ىدا شتا ابنیعماحت یبرلکب دولوا ینوردنا رادار ( تل هللادنسع )

E E e 4 0چ  



 هسورب .( هدازنوطالفا ۰ یدنفا فطللادنع )۰-۳ ردش|تافو ه

 س«ردندهنظیدلدا نفد هدنشاب راک بولوا توف هد ۱۲۲۲ ردندن
 بدسور هدندردیرکی كن رخ لای ر۲ ۲۲و سرد ( یدنفا فطللادیع 3

 بولوا یاننایقو یداماد هداژ یجەھک یدلوا توف هداروا یدلردنوک :

 ملطادبع)ندرودص یمودحم یدا فیرظ شوش هناسللابدع هماقلا لیوط

 هلیسهرصبواواضیف«ندنوباه نوردنا ۰ ( كبفطللادبع ) -۰ رد(یدنفا
 یدلوا توف هد ۱۲۲۰ لزعلادسب ردشلوایئاب یعتراص ینعی یساغا دتبلد

 ا
 هنمراایدهاوترادص"ییوتکمردیمودخ كناشاپ دفان ۰ ( كبفيطللادبع ) -

 هدنلاس ۱۲۹۲ یداوایربدمقاروا ةننزخ هدنرخالایذاج ۱۳۸۱ لوخدلادعب
 دس۰یدبا بیدا نیمو مسلم یدلیا لاحرا هرکص هنس چاق رب بودبا لاصقتا

 هدنسهدقلایذ ۱۲۷۷و یسحهلث و هطیض باب ضیشتلاب.. .( یدنفا فطالادیع )

 ندهلام (یدنفا فطللا دبع) ۰ ردنلوا توفهدعب ید] وا یسح هبساع هطبض

 هلاعثشاو هدشلادغک ناطلسو هدننلاضعاهیلام سلعو هدراقلرادوتفدبوشت
 هدنلوالاعمر فر یدبتشلوا نکاسهدنارسقا ادعاقتم قرهللوب هدنفل رومأم

 فیطالادبع)--۰یدا ریپرب مسوک . نیدتم . فصنم ۰ قحم یدلوا توف

 هدندمزاو یدلیا تیرومأم لیوحمهیلدع ضیفتاپ ندهیطبضباپ : ۰ ( یدنفا
 هد ۱۳۰۲ هدعب یدتاهمر عفر ردقهالاب بولوا یسیموع "یعدهفانیتسا

 ۰ ردشلوا توف هداروا هدنرحالایداج ۱۳۰۰ بواوآ یقرصتمداقوت

 ردشلبالاحشرا هد ٩۸ب ولوا ندننلضافیالع (  یواضم ۰ ٌلادبع )
 ِ ۰ ردیلوقم كرايدنفا مادسرد نالا یرینسفت

 نامعناطاس تولوا یروکنایق نمرخ (  لاهه هسوک ۰ كب هّلادبع )
 یدنلوا هیعست « هلادبع » هلاادتها هدقدنلوا توعد همالساندنساملعءفرط یزاغ

 یدرتسوکقارارب هدنابراغردق هرانواهعرصعیرلترضحیزاغ ناخروا ناطاس
 یرالعوا راردب تی th یدلوا بقلمه د((لاححمهس وک ( ردقهننافو

 ۰ ردرلکب یذخ « دم «
 ناطاسبولوا سردمهدنوشزیوهساماردنلهبساما (  یدنفا ةّلادبع )

 ۳ كرد نداده كاب 1 مار رسا 1: ا یود: ۳



 ۲ ۸ یو ینینبهیساع لوطا هد ۱۰0۸ شفا
 یدلواالنم هد ۱۰۵۱ سردم ردیلهبهاتوک ( یدنفا فطلادبع ) - ۰ یدلیا
 ٩۰۷۵ یدلوا یسال ماش تیاهتو یسیضاق نواه یودرا هدنرفس راووا
 توف هدماش ننوک ی کج وا بولیردنوک هماش نوک یھکیا نوا كنلوالایذاج

  یدایعاش هددنالث ةنسلا فنطل * بيدا« ماع بولوابیرق هزو یرع یدلوا

  «رادکساردیمودحم كندنفا نطل ( هدازیضایر»یدنفا فیط]لادبع) بس ۰

 و هدناضمو ۱۰۹۱ یداوا

 بیدا «سعاشناود بحاصیدلوا توف ةأشهد ۱۰۷۸ یدلوا یسالنم هطلغ

  قابلادبعیلکیلمب ردلماش . ( یدنفا فیطالادبع) = ۰ یدبآ ملح « یه ۰
 ۱۰۸۲ نکیآ یدبضاق هبلف یدلوا النم هرکصوسردم بولک هلوبناتسا ردنلعوا
 یرامظن رانمنتم « تاراعتسا ردعاش لضاف یدلوا توفهدنسپد نواكمرع

 ۰ ردراو یسهبیع دناصقو یحرش هنرزواو

 یدا یدم یسهواز نانسما ) یظفاح نائسما۰یدنفا فطالادبع )

 ٠ ردمورضرا(یدنفافطلادع)-- « ردرعاشیدلوا توفهدهب رکعکم ەد ۰

 یدلبا تافو هدنرفص ۱۱۰۱ بولوآ یبالشهسور ؛سردمردد#ندراجیردب 7

 كندنفایزعدجا  (یدنفا فطلادبع) = ۰ یدا مقتسم « ظفاح«لضاف
 ۰ ردنوفدم هدهسور ردشلتا تافوآدیهش هد ۱۱۳۰ بولوا ینولح ردمود# -

 مال الا تو ناما هداعشلازاد :(یلعفا یار تطلادیعا ۰
 نبمرح ۰ یئاناشا دوج » یرکسع ماسق « سردم ردیمودع كنسدنفا هّللادبع

 ۱۱2 یسالنعهندم هد ۱۱:۳ هت رداهد ۱۱۳۹ یسالنم رهشیکی هرکص یفتفم

 هدناش داردنوفدم هدرادکسا یدتنا تافو هد ۱۱ یدلوا یسضاق لومناتسا هد
 رم هنندحس شع النم هد ۱۱2۸(ماخ همطاف)یسهربشه ردرعاش ۰ رهام

 ۰ یدتا عضو

 ضیفتلابردمودنع كن اشا هتلادبغلصح ٠ ( كب فیطالادیع جالا )
 بولوا یشابشؤاچ هد یساغارانهابس هدنلاوش ۱۱۹١ یدلوا یشاب یبوق

 هدنلاوش ۱۷۹ لزملادعبو یشابشواچ رارکت هد ۱۷۵ ینا روخاربم لزعلادعب

 لزع هدهدعقلایذ بولوا یشابشواچ الا هدنرخالایذاج ۱۸۰ و یتیما طم

 ردشلوا توف هدنبحر ۱۱۸۵ "الوزعم قرهلوا لوا روخاریم هدعبو شخلوا
 ردقهننراض رات ۱۲۳۲ بولوا یتسهلیلح یدنفاهاربا یسهعرک ردنوفدم هدیوب



 دلالت رایدناس ۰ ی یک رود ۷ 9
 ۱ یدا تاذر ندالضففورعم همان ( دواد هرق)

 نک را دبع نی دخ نبدا لالی دن ورق. (عطالب يتاف نسیم
 . یه زداروا هلا حاتفم ٌةيشاح بولوا لضافیدلیا تافو هد. ۸0۳ ردمودخ

 ۰۵۷۸٩ ردیمودمنجرلادبع یمدق : .( یسدقم» فطللادبع ) -- ۰ یدراو
 ..كرهلک دهسورت هلا تزاحاو یدتک ناسارا هلا :فاوخ نسل نیز یا دلوت
 ردنوفدم هدنسهواز یدلوا توف هد ۸۰۷ یدلیا رش .یتشرط هش ز هداروا

REفسا وا تاب ددیدنفا لع یضشیسهکت افو نیا ( یدنفافطللادبع (  

 .( یدنفا فیطللا درع )ر رکید ندنخاشم هکتوب یدلدبا نفد هازوا هلنافوهد ۹
 قوماپ+ییدنفا طلاع ) -.» یدایا تافو ارت والا ۰٩

 دعاقتم بولوایبیضاق .هنردا,«یسردبم نهج ۰ سردم ردیلینومب# ( یضاق

 1 یر یشلک دهازدباب یدلدانفډ هنعماجناش اب ساق هلا تافو هد ٩۳۹ یدلوا

 اخو نیندافحا قمان دجایرس . (ییاج.یودحم ۰.فیطللا دیع)

 تقرط بادا ندینابشوخ هدو بولوا ندننمافلخب یناشوت قرد نوک
 ا هب هسورڅ كلام هد ٩1۰ يدبابربثم یس ؤا هدتقیقح یدلیا دخا ید دنیشش

 .لاح را هد ٩۱۳ ردشلبا تدوعءدمب یدل وا لثا ده یهاشدا تاقالم فرش پولک

 ۱ . ردندهنظم یدلیا

 را رما و ااا وم نووق و (یددفا اا

 هح هد ۷۰ بولوا 23 هد ۹۳۸.یدل وا داماد هرکس ود ج هب یدنفا دوگ

 يودحم . یببا ماج ٤ عونق « نوبص ؛ عوشخ یدلیا تافو هد ۱ پودک

 ۹۸ بولوا یمالنم ماش سابارظ هد ٩۸۳ ( یدنفا دجبا )ندنیسردم یالضف

 بولوا سردم .(.یداماد یسوسرط ۰ فیطللادیع ) - ۰ یبلیاتافو هد
 ۱۰۳٩ پولوا ندننس ردم( ابابیحکد م یدنفا فطللا دبع) یدلیا تافوء» ۲
 ردیلغاطروفکت , . ( بتاک یراص ۰ یدنفا بیطللادع )رج ,یدلوا توقد

۳ 
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 9 ۱ 0 یا هاب یرد

 صید راهش i» هد رد زحم (  اشاپردان مرکلادیع )
 . تولوایس رهرحناکراواولریمهد ۲۵۰ هدندوعیالارم بودنک هلبصحت هد هلايو

 IY یساضعا یروش راد بولوا قیرف هدننبتلا نوا كنرفص ۳
  كئلوالامیر 147 یرظان هد رکسع بناکم هدنسهدمقلایذ ۰۳ یدلوایرومآ+

 _ ۱۷بولوایسلاو دادنپ هدنبج ر۹۰ یدلوایریشهزاحوقارع هلئرازو هدندرد

 . ٩۸ بودلوا یسلاو ركب راد هدناوالایذاج هذسوا یدادالزع هدنرفص
 ٠ هدنلوالاممر ۷۰ یدلوایریشمللوطان|هدنسهدقلایذو :یریشم هصاخ هدنلاوش

 ۷۳ یدالواینادناموق یمجییوطامآ.هنتفافراشام رعرا درسهدنلناو |۷۲ تونل وا لع
 -  یذاج ۷۲ تولوایسلاولیامور هدنرفص ۷5 یسیلاوكينالس هدنشءدعقلایذ
 ۰ هردوتهاهدنمرخ ۷۹بولوایاقماق یلاو لیامورهد ۷۸یدلدا لزع هدنرخالا

 هدشنامش۸۲ بولوایریشمودرا نیکی ًاقاعتم یداوا نادناموق یسهنرکسعاقرف
 ۷ ودرا جن رب و ییاقماقرکسعرس هدندوزو هت داعسردیدلؤا یرتشم ودرا ییغشپ
 قهحهبایهدلاسطساوا لبا لاصفنندنفاماقمعاق زکسعرسهدنم رع ۸۳ بول وایربشم

 Ang یربشمودرا کچو ا هدنربن وا كن رفص 0 یادادا هوالغ یلناداموق

 1 یجندرد هدنسیدب كنناضمر ۸و یربشم ود را یھکیا هیت ی رکی كن رفص

 ۳ ٩۸و رکلسعرب هدنسپهرکی كنءدمتنایذ و ؛یسیلاو مورشرا هلیکلرشم ودزا
 1 / دیرکبع نامظنت هدانسهرح الایذاج ٩۰ یربشمودرا یکی هد کیت كن رفص

 ۳ یسهدبقایذ ۹۱ اقماق ركع رس هدنستلا: 0 كنەجېائذ اپ زنا

 ۲۹۳ یدلوا یساضعاهلاعسلاخ هدنوک<جواویساضعا .تاود یاروش هدنچوا

 رکمعرس ان هدنربنوا كنیرخالاعب رو یرظان دیرحهدنشبیمرکی كنلوالاعمر
 رکبعرس هنهدیدرد یرکپ كدلوالایذاج ۵٩۳ ید)وا زادرس نوک یحدردو

 ۹6 یدلاق رادرسبهللزع ندکلرکسعرس ینوک,یصجوا نوا كننابشو یدلوا
 ... ۰ یدلیا تافو هدسودرهد , ۱ یدلدبالزع ندقل راد رس هدئسوتسعا

 یسالبنرهشیکی هد ۲۱۸ سزدم ردیلهیساما +۲ ( یدنفا حرکلا دنع )
 ۳٣۱۳و شلبازارخا ییا هنا لؤبناتساوهکم شالوا یساضعافراعمسلحم هدعب

۱ UR 



 بودا تافو هدنکلوخک یرد ردیلفوا تکی لیعاسا نب تا ۳۷ ک

  لاحترا ًاقورشبودا افتکا هلینلروشمس هصاخ هلفلوا یحاص توا
 بودناتاف ومدنکلینک هسیا (كن ینطصم )ی ردیدنل وا نفد هدجاهحهزق ةردشلبا ۱

 كمرد یرلهعرکو ۱۲۲۹ كم .لماک قطصم یو دع ردشلسا نفد هدارسقا

 د۰ ۰ (عاخهبیبح)مهدلاودوسیسهع رک زکیدو هد ۲۹( اخ هسیف )یسهدلاو

 هد ۱۲۳۲ نکیآ هدنشاب نوا ( كب دمسا دمع ) ندنرلمودخم ندراشلیا تافو

 ۰ ردشلبا تافو هدنراخمرات ۱۲۳۰ نکیاكجوک كب ( مناخ هنیما ) یس رکو
 ۱۲۳۹ بودا تاشن ندنلق نواه ناوبد .. (.یدنفا تمن ےرکلادبع )

 مرکلادبع) - ۰ ردشلوا توف هدب بولوا ندناکجاوخ و یتاک راکدک هد
 ربک هطاهدمبو هنراوهد ۲۳۲ یدلوا ناریمربمعضقتلابو یشابیجویق . ( اش

 مرکلادبع)- ۰ یبلیا لاحرا هدمب و لاصفنا هد ۱۲۳ یداوا یظفاع

 یشای یجهربجب هد ۱۲۵۲ نکیایثاب . ی ضیفتاب ردیاکینالس ۰ ( كم
 ب ۰ یدلواتوفهدمب بونلوا لزع هد ۱۲۵۹ .بولوا یظفاحم هنراو هرکص
 مو یسهباب«ساعلیطصارد.رداركناشاه تنعیحیلام (  تی مرکلادبع)

 هدبلغوا ك یدلیا تافو هدنزوقط نیا یخ ۱۲۷۱ بولوا یتیما نواه

 هم ردشلسا نفد هنراوح (كن دشار.) یردارس ندا تافو هد ۸

 هدناوالایذاج ۱۲۶۸ و :سردم. ۰. (هداز مهاربا + یدنفا مرکلادع )

 (دح ادع )ناطلسترضح .طساوا بول وایمالنم رب هقشبهدعبو یسالنم دارفلب
 ۰ یدلیا تافو هدساخ

 بلحوقبرفواول ضفتلاب ندرکسع ردللوطانا . (اشاب مرکلادیع )

 . هدهوصاح بولوا . رومأم هنسودرا صراق هرکص یدلوا ینادناموق یسهقرف
 هدمب یدلروس ناسحا ترازو هدنلوالامیر ۲ هللاج هبلع هللا یراک ادف راهظا

 هدنسهدعقلا یذ كن هنسواو یربشمناتسب نعهد۷۳۰تولوا هننستافثلا رهظمهلتدوع

 هیطیضهدنل والایذاج هدهسیایدلسا لزعهدنرفص ۲۷۸ بولوا یربشم یوطاا

 هدنرل هنا حاسس هدزادکسا یدلوا دعاقتمو لزع هدننامش ۷۹"یدلوا یربشم

 عیش « یدنلوا نفد هددجا هحعرق هلخا وا توف هدنجرا ۰ نکیا ن اس

 ۰ :ردکب زیزع هلکب دوج دعاقتم ندقایشابکسا یرامودخ یدا

 النم ؛سردم ردسودحم كکب تارلع ندرودص ( كب مرکلادبع )



 ۱ ۳ e س

 ۱ یر یمتربا بولبردنوک هننحنرازاب ران هدنوالایذاج ۱۲۲۷ (كب دسا
 ۰ هددسیا یداوا یمالش ربمزا هرزوا كتا طبضند ۱۲۲۹ و شا تدوع

 (كیدعس دع) ودع كنو ردشلدنا نفد هر دیس هلتوف هدنرخاوا ۸

 یرکیدو هدسیدن نوا كنسهدعقلاید ۲۵۵و شقا نا تولوا سردم

 هدنسه رت اشا شواس ردشلوا توف هدنهرم ۰ (ثد تّع مرکلادبع) ۱

 اشا i ردیدنفا یرون ندلاحر یداماد كکب دسسوش راردنوفدم
 ندنناقتایومود بولوا توف هرکص ندنلاس ۲۰۰ (فیدشادبع) ندرلهداز
 شواسردنوفدمهددرت یدلیاتافوهدنشب نوا كنناضمر ۱۲۲۷ یخد(كرنامعن)

 ییطصم رابعحاص یدامادردشانالام راد ۱۸۱ (كی ملا دیع)ندراهدازاشاب

 o یودع كنون 0 دج جالا )هداز یدنفا

 ۱ .ردشلبا تافو هدنسهرع یحر ۹

 ردداماد كنيدنفا یئطصم (هدازیموسرط ۰ یدنفایسح مرکلادع)

 ؛سردم (یدنفامرکلادبعظفاح) -۰یدلیالاح را هد ۱۲۰۸ بولواسردم
 هدماش هد ۱۳۱۵ یدلوا یسالنم همرکم کم هدعب رصم» هد ۲ ثكمالس

 بولوا یسیجزاب یغاجوا یر (یدننا مرکلادبع) -«یدلیا لا را
 ۰ یدنفا مرکلادبع) تو ردتوفدم هدنسهکت یاده یدلیا تافو هد ۷

 توفهدمب بولوا ییضافتولا «دنرخالامسر ۱۲۲۱ سرد (هدازفاثک

  هدسپ یدلوا ندناکجاوخ بوشیتب ندلق  (یدنفا مرکلادبع) -.یدلوا
 دیسلا (كیعرکلادبع) -۰یدلیالا را هد ۱۲۲4 قرلوا یا قشرادرتفد

 ۱۳۳ بولوا یسها لوا روخاربمو یثاب یجوبق ردمودخم كناشاب ینطصم
 ۰ ردنوفدم هد وبا ردشلبا تافو هدنسپدب نوا كنئاشم ر

 ردیمودع كندتفا نیما حالا دیسلا یناتسدب  (یدنفا مرکلادع)

 نذوم بولآ ضیفهدنواهنوردنا هلقلوا یشاب نذومیدنفا رک اش یرتهمردار

 لوا ماما هدننوا كنناضمر ۲۲۸ ینا ماما هدنلوالایذاج ۱۲۲۳ یدلوا یثاب

 هدنحوانوا كنناضمر ۲۳۱ یدلوا یاب هکم هدنهرخ ۲۳۰ یدلوا یاطلس

 هاج ینیدردای كب نان یجاح یرد نناق هد رابحناغوط بودا تافو

 یودع ىدا زفلو زب هدرلفص هدنن ون یدا لوک تیا یبس یدلدا نفد

 اشا قاروط (كب مرکلادبع)--۰ رد(یدنفایادن دومع) هلا (اغا بیطنامعن)



 بولوا کر شنحب رب هد یذ ۱۳۷ یدتلوا لزع »3 ۴

 ۰ یدبا يحاص تماقتساو فراعم یدلوا توف م 2
 لراس بول وا هکهربماهدا ۱ ۲۱ بول وا ندناداس (عکلادیع فی رش 2لا

 . مرکلادبع )س «یدلیالاحت را هدعب و لاصفناءد۱۱۳۹ب TOY هد ۹

 ۳ توف ردا تمدخ نسحبول وای ان نو اهیودرا هد ۱۱۶۳ سزدم (یدننا : :

 ا
 ٠ و نواه ةنادوبق بوشیتب ند هساع ةناسوت .. (انشاب حرکلادبع )

 . .نادوبق  هدنلوالاعیبر ۱۱۷۶ یدلوا برد نادوبق ینازیمریم ةبتراب ہد ۳
 .  كيحر هللا لزع هدنشب تلوالایذاج هدکلرب هبا (نادوبق ینطصم) نویاه
 ۰ردشهلوا نفد هی اش : ساق یدلوا توف دنر نوا

 ٠ وا بواوا توف هدننابش ۱۱۷۹ ردندخاشم  (یدنفا مرکلادع)
 ردفلۇم بولوا توف هد ۱۱۷۸ ردسلح, (یدنفا مرکلادیع) ۰ ۰ ردنوف دم

 . ردراوی(تبا باتک )ءدندح

 .ندنوباه ا ردەدازاپشا شیورد )ك .مرکلادبع) یدلیا تافو

۳ ردن وفدمهدراننکسم بودا تافو ینوکی جنز وقم كنس ها یذ ۱۱۹۰ بولوا
 

 ` مرکلادع) یدلدانفد هنسویق یرولس هلتوف ید (كدجا) ی ا 7

 دارم بولوا توف هد ۱۱۹۹ بولوا یسهیلخ شا یناجوا یر (یدفا
 ۱ ۱ ۱ ۱ , رد :وفدم هداشاب ۱

 ا شواس نالیدبا نفد هونا هلافو هد ۱۱۸۶ ٠ ,(یدنفا مرکلادیع)
 . روهشم هبد(هدازکب زار و)بولوا ندناقلءتایو یودخ كکبدج ندرادا

 ۱ یدلوا رادرهم دباشاب دج قسا رشص قرتلاب ۷ یدنفا یخ یدا

  ىلکو اا هد ۲ یدلردنوک هسیر#ق بولوا ندناکحاوخ هد ۷۰

 یداجو ین ما هدنمرم ۸۵ ییافوقوم هد ۸۶ ینما لز ,دنناضمر ۸ ۸۳و

 E رک ناتا ور ەلىسەبا هساع شاب هد ۸ راو اقم هدنرخالا

 قردلوا اشا لىسا mk ەدنسەدەقلاىذ ۸ کاش ا هد AY یدلوا

 رودو یجهبساحم شاب هلئدوع هغلناکجاوخ ةدوعلادعب یدلوا یس سلا هبس و ر

 تافو هد ۲۰۳ بولوا ینسا رتفد هد ۲۰٢۲ لوا همانزور هد ۱۹۸ هلبصاسم

 . دن شیورد) یهرک ذن ندنیسردم يودخ ردنوفدم هداشاب دوم یبلیا

 8 ۱۱۹ (.داز هلاذج .كی«رکلادبع)

 سس



 ۸2 ردیلاشنغم ای اشو پا وا

 1 ۱ یدلوا توف ءهد ۰ یدنا ن یکی 9

eید لوا توفهدننابعش ۱ ۱۰ ۱بول واندنسردم (هدازشتفم " یدنفام یکاادبع  

 1 . یدنفا يج ) هداز ندا دعس هحساوخ ۰ یدتفا دج می رکلادىع ) ۹

 هدر ۰ ۰5 تولوایمالن» یکی زاید سزدم ردیمودخحم یدنفا زبزعلادبعنم

 . ۰ رد(یزح) یصلخزردراویزمشناود ید من *:۰ عاش یدلوا توف
 e باکرمد ۱۱۰۵ :یدلوا ندناکاوخ ب ود ندلق ۰۰( یا ج زرکلادع (

 ` ییماهنارضهد ۱۱۰۷ یدلوا لواةبساغەد ۱۲۰6 یدلوایما رتفد هدنوناه

 7 ۱ قنامارق (عاز ا ےلبلب یدنفا صف رکلادبع )ع . ردشلوا توفهدس یدلوا 1

 ۳ اشم یس چ اتونزا لعاب هب دامس ردیردب ردنلعوا كف طالادنع رحات ۳

 ۰ ۱ موش غیر E ىدلواى ءاوهبف وصایا هد ۱۱۰۳خردتا بورکهننراطق ۱ 1

 اما یدلدا.نفد هش رت یدنفآ دحالادنغ و یدلوا توف فوت ی رتا

 .كشدنتفا ینطصم هداز چ ( یدسنا حرکادف )ب ردراو یانسااو

 e یداراتر هد ۱۱۱۱ یدلوا یسالتم بلح ء شردم ردمودع

 73 ۰ ردروهشنن د(یدبعهداز هرج)

 3 یجیوط E ا رد وط ان مرکلادع )
  لنعهد ۱۱۰۸ بولیدا بصن انا ةدعب بوتلوا لع یلارارت بولوا یاب

 ۱ عیار هدنسهت ای هنسرا هلا لع هد 116 هلص ا هد ۹۹4 شلشا

 ۱ لزملادعپهلبصنًاتماخهد ۱۱۲۱ یابی لع هدن رفض ۱۱۹ بولوا یثاب یک وط

 ۲ لاسرا هتعاط .روفکت هلال ع هد ۱۲۵ بول وا یشاب ۍجوط اسوان هد

 دشااتافو هدنرورم تدمزاوشلوا یشاب یح وط اب هدا ۱۳3 ربشلدبا

 ۰ a کا اوا ینادضک یا ا را
 ندندافحا كن تبا دبع رادنارشیحاص ییاخیبراکپ .. (:كیعیکلادبع )

 | هد ۱4بواوایرادهسیکن واهناوید هدب یدنل وب هدنمالقا نوناهنا وتد ټولو ا

 ۱ ۱۱۱۸ ینلوا ییکلکب هد ۱۱۰۵ هلتبلط یدک یدلواباتکلاسیئر اةعفد
 یکجا ردنا هجا ید ۱۲۲بولوا باتکلا سیئرابناث هدنرخبالینر

 باتکلاسپ راثاهد۱ ۲4 یداردنوک هبیلوب نالوا یمأر طقسم هرکص بولوا



 ) اب دس )یودخ ۳۳ ۱۱۰۲ ردشلوا توف هد ۱٣١١ بولوا

 هدسب بولوا توف هد ۱۱۸۵ بولوا ( یدنفادجا )هدنتافو بولوا یدنفا
 همسرت یدلوا توف هد بولوا ( یدنتا دیعس ) هداز یدنفا نیدلایو 1 ۳

 یدلوا توف هد ۱۳۰5 بولوا ( یدنفا مهاربا ۰ یودخم یدنفا لو )
 هد ۱۲۵۲ ( یدشفا ناّیع ) ینلخكناو هد ۱۲۳۰ ( یدنفا نسح ) هشرب

 لاحرا هد ۲۹۹ بولوا یددفا نیسح نإ( یدنفا ینطصم یجاح ) هرکصو

 ۰ یدّسا لاحراهنسوا بولوا ( یدنفا ورسخ دج یاح ) هدعب ردشلنا

 هدشرام دیزبابناطلس بولوا ندهبلط ( نابق ینح ۰ اشاب مرکلادبع )
 .  بیطخ و ماما هنعم ام زمابناطلسهرکص یدنازفنداروایرهشو هلغلوا نیحهلاون
 هد ۱۰۳۲ و رادرتفد دن رواوكحوک بوریک هنراترومأم هلام هدعب یدلوا

 هد ۱۰۳6 یدلریو یسهاب ترازوآبقاءتمو یدلوارادرتفدشاب هن رباشا قاب
 ۰ ردراویسهلهنماتیدابساحم تور بحاص یدلوا توف

 هد ۹۷۷ ردیمودم كندنفانانس یراصعقا ( یدنفا مرکلادیع )
 ۰ دیردا « هسور « رصم ؛ بلح « سدق < رهشیکی ر سردم یدلبا دلو

 ردنوفدم هدنسوفههردا یدلوا توف هدشحر ۱۰۳۸ یدلوا یسالنم هطلع

 ینافویرع « رد زارفرسكنیناعناشنمراسبیذ.ملکلادفا ۰ فیرظ « كزات <
 نا ( هدازمر لاش .یدافا ۱9 یک رکلادع )لس ۵ ۰ کا . یسچرت

 یدلوا توفهد ۱۰2۶ یدلوا یضاق ۰ سردم ردمودع كندنفا بوق

 ۰ یدیا سانش قسوم ۰ لضاف « ماع

  سردم.ردمودخمكن.دنفادع ( هدازناتسب -یدنفادخمرکلادیع )
 یدنلوا لزع هدشاضمر بولوا یساضاق لوساتتسا هدنحر ۱۰۷ * ًالثم

 ۱۰۰۹ بولوایرکشعیضاق لیا مور هدننحر ۱۰۰۸ یسها یلوطانا هد ۷

 عضاوتمردن راد وایدلوا توف هدنمرع ۱۶۷۱ یدلدا لع هدنل والاسر
 یدنفاحرک

 ۱ ا راد هد ۱۰۷۰ بولوا ندناضق . ( یدنفا یزاغ مرکلادبع )
 هدنسهح ایذا » ۷۸فول و ایماغایارسیسا ) اغا ےرکلادبع )۰ ردزعاش

 ردیلهنسوب ( یدنفاییماس م رکلادع ) +-«یدلواتوفهدعب بولوا دعاقتم

 ؛ یناود ۰ لیذ هیسبوربس ردیعاش یدلوا توف هد ۱۰۹۰ بولوا ندناضق

۳۳ ۱ 



E ۳۹۲ 2۱  

 ۲ ینو ور لع نیم یش یتولخ ردیل ریت . (یدنفا مرکلادبع)
 ۰ یدلیا لاقتنا هدنسکیا نوا كنلاوش ٩92 بولوا میش هدمریت هد ۶ یداوا

 كنيبلج دم هداز دوعسلاوا (یدنا مرکلادبع) بس ۰ یدنآ عیطلا حرك

 هنس واز كلمهاش هددن ردا (یدنفا ےرکلادبع) ۰ یدیا سرده رديمودح

 یدلدا نفډ.هنناپ كلا یدلوا توف هد ۲ فول زا مش هنیرب كقشاع جش

 ۱ ردس ودح كنيدنفا ىلع یضاق )هدا زباصق ٠ یدنفاع گلم )تب زد دهنظم

 یداوا یسالنمسدق هدنرحالایذاج ٩۸۵ تولواسردم ردشلیادلوت هد ۶

 --۰ و دروهشموبدمرکی دیدن لضاف “مام یدلیا تافو هدنسهع اید ۵

 یشاب یجوبق شابەلىسەرص و ىشابىجوېق جورخناب رد وردنا ) اغا جرکلادبع ( :

 هد ناخدا رس ناسا وایدلیالاصفتاهد ٩۷۱ بولوا یتافا ی رک از

 ۰ یدلوا توف
 7 دا بولوا شردم ندنلاسنقم ( یدنفا مرکلادبع )

 ۱ مامایوب هلک اتافو ) یدنفادج ( یسع نالوا ماما نیا هداروا ثلات ناخ

 یدعابقت كلرکسعیضاف غالبالاب هناصن دح یسهفیظو هدعب رلیدروس بصن
  مرکلادبع ) - :؛یدلوا توف هدنوالا یذاجب ۱۰۰۳ ,یدلوا زارف رس هلا
 ؛ سدق ۰ هنسوهرکص بوا وا یسردم نعجویلحم كناشاهداهرف .. ( یدنفا
 یدیاعرشتم د زن فرفع یدل وا توفهدنلوالاعمر ۱۰۱۹ یداوآیمالنم هنندم

 ندحاشم لیصحلادمب رد,لبتشا ) ريما ظعاو ۰ ىدا: مرکلادبع )

 هددتعردقهد ۹47 یدلوا یظعا و یسهش وش م .اوحنیطالس یدلبا دا قرط

 ۱۰۱۲ یدلوا مزطا جش .دنرخالا عیبر ۱۰۱۰.یضش یسکت اشادى

 ردنوفدمهدهروک دمذکت یدلوا توف هد ۱۰۱۵ هلئدوع هلوبناتسا هدنلوالامیر

 لزوک یسهیلث را یدا روقو « هبجو + ربضم ؛ثدح بواوا عا شد

 ناتسزازببوکساردراویراعو هوازو یرلیربوکو یرلناخ هدنسهلص بولوا

 یب م هنیرب ردشفل وب رضاحهدنر فسنوغروتسوا ردفوقومننا یخ هوجو نیک اکدو
 ینطصمیود كنوبهدعب یدلیا تافو هد ۱۰ ۶۱ بولوامش ( یدنفا دج )

 یدنفا یادع هرکصردشلوا توف هد ۱۰۷۲ بولوا شهد ۱۰۰۵ یدنا

 (یدنفا ینطصم )یناحزرایدلوایشینادههد ۱۱۰۳ بولوا مش هد ۷

 یدنفاد یعرقدنر ردشلوا یش یاده رارکت ۱۱۱۷ بولوا مش ۶
 ص



 سس ۹ بس 9 یه

 نده ردات عاش ... (یدنفارداتلادیع) - ۰ ردشلباتلفو هدار و دیدن ا
 هدنزب یہ کی كن رخ :الایذاج ۱۳۰۹ تولوا زیهشهلکم :د(هداز ین لدخ) 3

 ۱ ۱ دلدل نفد لرق یدننا مشاه هد دانع :زدمانوا توف

 یفوصتم نازوقو نادیمربم «فرصتم ضفتلاب  (اشاب لاکا رفاق
 هدنرخآ هثسو لصوم هد ۳۹و هوصوق هد:۱۳۰۸ ردشاوا یس کب لکبو

 ثنمرخ ۰ نوک نی يک E E هو رخ قرەل وا یسلاو زب ژەلاةر وم
 ی زا میناب هک وفا 1 ۰ ندشلبا تافو هدنسیب

 ا تافو هدلاوش ۹ ۷ وا ندنیسردم , ۰ (یدنفا مویقلادنع)

 ندا تافو هد۱۱ ۱۵ ۰ .(هدازیاج ۰ یدنفا عویقلادبع)-.ردراولاحننح
 یردارب یداواتوف هدد۱6 ؛:بولوا سرد ردو دع تنانالعامنا یاج

 «ردنوفدم هدنسوبق هنردا بودیا تافو هد ۱۱2۰ (یدنفا دمت هداز یاج)
 هد ۱۰۲۲ زدنمودغ كند نفا هللا لضف دننلا . (یدنفا ریکلادبع) . 8

 هدردنحاباب:بولوا .توف. درک كانحر ۳۱ یدلوایقش یراخشرما ۱
ES oحج اه هم  

 لا دال كانا بک ندانحا (یدشا رکاب ۷

 یرانو یرلاغا"نددشفا نیا هلئا اش دم یرارگید ندیرب ثنح وح چوا

 هحاوختیاهنو .یسزدم ن «نیسرییغ وشال تاذو یدتا لاع بوذوقوا

 هنر یدنفا نیدلارجف هدعب یدلیا لاصفا بولوا ا هر هداز

 2 اطا تم زود هلا لزعهدناوررب بودا .تافو هد ۸۷۵, یدلّوا مالسنالا جش

 :ردىدنفا (باه ولادبع) یودخت یدایلماک لحاف + مع ربشم | لاج را هد زاب

 شه یدلبا تافو هد ۶ نکیآ مک یدنفا مر ؟لادنع ) یهود" كنو

 ٠ ندندنفا دم ندروبلص یودخ هدکنوب یدا ثدخو

 5 ندیلابءرق زدنر داق رادسامارق , + (هش قم ۰ (یدنفا مرگلادتیع)

 .هدیتسامرک ب واوا توف هد. ۹0۱ یدراو:نراسهم لاع ءدهقف یدایآ قن 4 ۱

 . ایک هرم بولوا ناوخرودو ظفاخ فودنا ظعو .هدلسماوج ردنوفیم

 عماج رب یدا ررابقیح ینیعب را تولخو رالبق ینیزام .تقو قب هدزونوچ

 ینیتفماسینعموسردم رد: هزار (یدشنا م کلادیع) لء ودراو یه واز
 هب»یدیا اک خلاد د دش ؛فقاو هه عرش مولع, یدلیا تافو هد ۹۰4 ییدلوا
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 م e هد ۳ اجا ۳. د ۳۳۳ تب
 : ید : ان .هد ۱ یدلزوا ىس لوماتسا ,هد,۲۳۸ یمالنم

 لوطا هد ١ ۲۵۰ یسهلا ییوطانا. هد ع٤ یسیضاق لوبناتسا هنسوا بودا تدوع
 . :یدلوا العلا سار هدنناشمز 84 .یناضعا الا ونا هدنناضمز 9 .یرکسعبضاق
 2 .هدتناخ ناطلس تن ز دليا تافو هدنسپادس تنسهدمقلا ید ۱۲۰۲ :یدلوا

 a ۳ Ae -«یدبا فراعم باپرا بح ء وک وخ ملا طس وتم زدن وفدم

 ۱۲۵۹ بولوا لوا زاغ ضیفتلاپ ندنولاه فاقوا. + " (یدنفا رداتلادبع)
 بس «ردشل واتوف .هدننامش ۱۲۳۳ :یدلوایسیخت هنساحم , فاقوا مدنسهدمقلایذ

 . .نولوا یودخ ثکب"فرام ۰ ( هداز اشا دج لبلح كد رداقلادبع )

 د ۱۳۷۵ ضیفلاب :ندهاهاش ۶ اع : tel) رداقلادبع) سم ردن لیلا وم

 واتا  (یدنفارداقلادع)-۰۰یدلوا :دیبش هدنبرح .غاط مرق نکیآ ولرم
 اقرا لارا مسن یدلوآ ینالمف" هد ردا هدنلاونش ۱۲ ۷۹و شردم رد

 : : نددللام ردهداژ اغانیما دّیلح یشاب ناکس )ك رداقلادبع) ج « یدلیا

 ۱۲۷۵ یدنلو دنقلا عا ها سلخو ینزالرادرتفد هرلیظ شیفتاب
 یدل: نفد هثناب یزد هدویش وط .یدلبا تافو هدا كت رخالایذاچ

 لوا "لخاد" مرگ تم هدتنادت هلا دلو هد )ا ردا قلادنع)

 ةر ردشلوا یرکسع قاف رشتو یالاریم ضيفتلاب ندةلاهش رک اسعو
 3 اد ِ دی et كن رفص ۱۳۹۴ یدلوا قرف هدو اولرم هد ۰۱

 ۹ ۲ ردن وقدم هدنسهناحول وه ویب یدا رهام هدننف قلحارح

 شرما ردیمودخ كندنفا ینطصم یل هتشېروخ (یدنا رداقلادیع) -

 بس . یدلپا تافو هدنسینلآ ی مر ۱۳۹۵ یدا هدهیمط تو

 بولا يودع تلکب بح دجا گر مشکی درود م ( كب ردااذع)

 ۱ ۱ «رذندلاوم

 ۳ .ردیمود كندنفا يلیعایسآ یربمزا ( هداژ ا ۰ یدنفآ رداةلادبع)

 ماش هدننابمش ۱۲۸۰ هلا لق هجرخ هدمب یدلوا یسالنم نا سرت

 بولوا ىس لوساتسا هدعز یدلوا یسیضاق هرونم دم هد ۴ يسذلنم

 ۰ .نکبآ یا دادغب اصن الا یداوا یسیضاق لوبناتسا هدنرخ ًالایر 6۵



 هه

 هد ۱۲۲۱ یدلوا یسحوتکم نواه باکر هزکصردشلوای هل

 ( هدازیجهرک دكوم ۰ كئ رداقلادنع)-۰ رد :وفدههداشا ردح یدلبا تافو

 =۰ ندشل وا توف هدعبیداوا یبهعطاقم شاب هلک هحا وخ هد۲۲۵ توش ندلق

 .یذاج ۱۲۲۳ هلفلوا بوسامهبط ( هداز یجعوط یدنفا رداقلادع )
 ۱۲۳۱ زدشلندالعهدنلوالایذاج ۱۲۲۳ یدلواابطارس هلکلسر دم هدنلوالا
 (هداژیهاطم ۰ یدنفارداقلادبع ) --۰یدلوا توفهدنشب یمرکپ كنرفص

 ردشعا تافو یرد هد ۱۷ ۲۶ ردیمودخ كلافا لعدیسلا یسیعلطم یلوطانا
 یدلوا توف هدنرن كنلوالایذاج ۱۲۳۲ نکیاتاضقراسبّةحولرس یسودنک

 ردشلوا توفهدنسیکیاكنلوالایذاج ۱۲: ۵ (یدنفا للخ ) ندناضق یداماد
 ۱  ردنوفدم هدو یرکا یسهلج

 بولوا یتاک رانویلاق ضیفتلاب ہدیلاعباب  (یدنفا رداقن ادع دیسلا )
 هد ۲۳۹ هلا بصانم رود لزعلادعب یشابشواج هد ۲۲۰ یا ةرک دن هد ۵

 باحصایدلیا لاح راهدمب و لاضفنا هدنسهدعقلا یذهنسوا بول وا یسادٌکت رادص
 ضفتلاب (اا رداقلادبع) E یودغ یدا ندهراداو اشنا

 زداقلادبع ) + ردشلنا تافو هرکص ندنلاس ۱۲۶۰ بولوا یشاب یجاتسوب

 هد ۱۲۶۲ بولوا النم ؛سردب ردمود,كکی یضف نجرادبع 2
 ندبلام ۰ (یدنفا رداشادبع) -«ردشلوا توف هدمب بولوا یسهاب هکم
 ی.دحهبساحم دوس هدم 5 یسحه ساغ ماپسا هدنلاوش ۲۵ بوشت

 یسحهبساحم کرس 93 هدم رګ ۵۷یماضعا هبساش سلاح هدننحر هنسوا هنن

 هدنسهلکسا ناتسو هدب وا یدل وا توف هدنرنوا كنسهدعقلا یذ ۱۳۲۰۹ بولوا

 ۱ ۱ ۰ ردیوفدم

 ردسودحم كکب نیما ندرودص . (هدازاشاب نیما ۰ كب رداقلادبع)

 ةد وعل ادعب یساللنم هکم هد ۳ ىسەيا a ۲ ینالنم بوآ هد ۲۳۸ سردم

 یا صح هدنسهطاصم هسور لیس هاب یلوطاتا هد 6 یس داب لوہناتسا

 یرکسعضاق یلوطانا هدنل والا عسر ۰٥۰ یدلوا ی روتا یادم تالاکم ہدعبو

 یدلوا یستفم الار ساع هدنسهکص|یذ ۳ یسهاب لیا مور هد ۲ یدلوا

 روما دنمرنهو فقاو هاتش نونفو مولع یدلیا تافو هدنناضهر ۳

 كالس هدنلوالا عسر ۲٩۲ (كب مرک د) یودخ ید ريخ ندهیسایس

 ۰ ردشلوا توف هدعب بواوآ یمالنم



 بت و۸ - ا

 ج .یم ودع لبا ارا ههو لاصفا ءد ۱۱۸۷ یابیجهبح هد ۵

 :دال وا ال رداتقلادبع . ترضح (یدنفا رداقلادبع) بس ۰ رداغا

 یدی نکا مرد هدنعماجهقیتع داو هدزادکسایدا ندنش رطیدنیششو

 اون ۰ ردشلوا توف هد ۰۱

 ۱ د جار عاب ردیلغوا تابش ینطصم بانرف ...( اب رداقلادبع )
 هد ۱ ۳۰ .بولوا او .یظفام سودر یدلوا داماد هاشم

 ۰ رداشاب نیدلاماسح یودحم ردنوفدم هدشاطکشب یدلیا تافو

 1 ردشلو قرصتوچآ هد ۱۱۷۰ قردهلوا ناربمربم *(اشاب رداقلادبع )

 ۱ .یدلوا توف هدعب

 ۱ كند دج ییرابا ا باتکلاسی ر ۰( یدنفا فیرظ رډاقلادبع )

 هردا هد ۱۷۲ .یسالنم گراد ۰ سردم روند ( هداز یتسرز ردیمودع

 3 هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۱۸۰ یدلوا یسالنم هکم هدنلاوش ۷۲ ىس

 . ندنواه نوردنا ( یدنفا یعرع نیما دم ) یمودخع ردنوفدم هدرانیکسم
 3 یدلدا نفد. هدناب یرد یداوا توف هد ۶ وپا غارج هلکلسردم

 ۳ ردت دارعش

 یدالحاب وه ردهد ۰ خالد ( لناباب» .اشاب رداقلادبع

 یدلوا قرص رحویوت هد۱۲۰۱:قرملاق هداروا تدمرب بولوآ ینرصتم
 . ردشلوا توفهدعب

 سای یضفتا,نیلف , ۰ (هداز یساغا بایتحا:+یدنفا,رداقلادبع )
 9 هداز رکب ونایجاح ۰ كىرذاقلادبع ( یدلوایسحهعطاقمهفک هد ۲ ۰۲ یدلرو

 توفءدرل هنسوب یدتا راعاوابجا ییماجر ادع هدنراوح یعماج اشا حارح
 ۱ ِ رقم

 ههاسرت ا كنافا لبلخب دنیلعن هدهفوص ٠ ( اا رداقلادع )

 یماغتود زکدقا هدنرخالا عبرا ۱۱۳ یدلوا نوباه ٌادوبق ضیفتاب بویک
 . یداوا ارد نادومفهلترازو هدنحوا یمرکی كننابعش ۱۲۱۸ یدلوا یغوبشاب
 روس تافو هداروا بولوا یظفاحمهبناح .دنناضهرو لزرع هدننابمش ۹

 ۰ یدا هک | هن راشیا هناسرت

 هال قربلوا نداکجاوخ ضیفتلابندیلاع باب . ( يدنفا رداقلادبع )
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  ۳۰هلقلوا دمر هدنتهحرد ۲ ید وی تدوع هن

 ۱ قاش ؛هیفاک یدنا اع ؛لضاف یدلوا توف هد ۱۰۹۳ بودنآ تعجر هضم
 e یب و داهدس" تاتو راد رتش" هنن رژوا یاهاوشو یو

 ۰ ردکنوب

 نده رح یا را ردنمودع اشا لغ هداز ر ماتت ll) زداقلادبع) 3

 راکب سودر هلا لژع هدهام کیا یدلوا ارد نادوتق هدنافویردن بولوا
 ددد رح تامدخ هنت هدمب یدلوا یسلاق شاوبتس هد ۱۰۷ بولوا یسکب

 هد ۱ یدلراقبخ ههابس رحم هلکلتلاو سودر هد ۱ ۰۸۹ قردتلوا مادا

 E SG توروتک هدامسرد ییاتودهدننافوهدریمزا كناشاب ینطصمنالبق

 ردشلنا تافو هدعب قزرهللو ۳ تامدخ هن هدر ۱۰۹٨ یدلوا ینیلاو

 ۱ ىدا عیش و روبغ
 یسالنع شع رع .شردفردلعوا:هزج تل وظالا ١ ۰( یدنفا رداقلادیع)

 زدکزازابکب ) یدنفا رداقلادبع) یدلوا توق هد قالا دا ۱۱۱ تولوا

 ۰ «یدلؤا توف هدننحرا ۱۱۰۲ یدلوایحوتکم ههدازیضاسو سردم
 یقرضتیسهرقو همالع هد ۱۱۰۹ بولوا ندناریمریم ( اشاپ رداقلاد,ع)

 «یدلوا ق وتمهدعب و دعاقتمهد ۷ هلا تضانمرود هحرلهنس یدلوا

 نامژ تلا ناخدجنا ناطاش هلمتروص قافاح وا هد دنا (اشاب زداقلادبع )۲ ۰

 . ردشلیا تافو هدعب یدایبرلکب هدنننظلس

 هدنفوزا ردسودع كندنفاناضر ۰ (هداز ناضمر ۰ یدنفا رداقلادنع)

 یراوس لناقمو لوا رک دن هعفدییا یدلآ یتسهنر كلەجاوخ نداق قرتلاب .

 قازا هد ۱۲۵و یسحهسام هزحهدنزخ الایذاج ۱۲۰ بول وا ینیمارتفدو
 یسجهیساحد زحهددوع هد ٩ یدلوای ر وهأمد ودحددحهیس و و و یه

 هنفحرازان لوا اخو لزعهدنناطهر ۹و .ياثکلاس# 3 هدنس هس | یذ

 هرکضو ثلا یشزادزتفدو ییهارتفدهثن ءد ۱۳۱ ةدوعلادمب یدنلوا لاشرا

 فزاعم رادهنضح یالوا توق هدن رخ الایذاج ۱۱۳۳ یداوا لوا ةمانزور-

 - «یدنایاباال یرش بولوارهام هدارنطوقاویدو من طخو لاکو
 هاکتسندلاش-۱۱۵۵ تولوا النم.سردم: € یدنفا رداقلادع )

 ادنغک ضیفتاب ندنغاحوا یبهبح ۰ .( اغا رداقلادبع) س «ردتشلوا توف

۶ 



 1: مام 3 نا FR 391 | ا یر E بفقاو

o3: 1 ۰ e.عم «یلوبیاک * قبرا : (یدنفارداقلادبع) جء یدل وا: توف  EY 

 دان دبع).یدیا دیو ځان یدلوا ةتوف هد ۲۰۳۰ یدلوا :یسالنم ءرقنا "

 هد بولوا ۳ د هد ۰ ۰ 2 ا ی یارس 0"

 ۱ 3 1۰ 5 و ی ته ودام ودجل تاقا یچ ا

 ۴ . ندلاریخ یامرق, ردمولخ (یدنفا رداقلادسغ) ازد راوی ر عش یفایا

 ۰ تولوا میش نیز . یسهداج ایکس هدالتسورپ .تول وا "ید یدنشا

 «یدنفا رداقلادبع) --۰ندوفدم هد رف :یددشس یدلرفا توف هد ۰۰

 شیمت هلق هبرا تدم هنس,یمرکی .یدلوا:دعاقم«سردم . (هداز نذژم

 ê ۰ ردندنفا یرکف یردارب .یدلوا توف/ هدنبجر ۱۰۳۱ بودبآ
 .be مش نب فقسوبا دلا: نانس > (مداز ایا ۰یدنفا نیانتب رداقلادبع)

 لع هدست هیس بولاوا یسینضاق لوشاتسا هد ۱۶۸ اله (لیردم ندسودخ

  هدنجر هنتسوا فولوا لوبناتسا "یضاق اینا هدنرخالاعمر ۱۰۷۱ یدلدیا
 هدننرخالاعر ۷۳ یدنلوا لن هدنلاوش ۷۲ قرزهلوا یرکسعیضاق یلوطانا

 " لیامور ابناتهدننابعش, ۱۰۷۷ یدلدالزعهدنمر ۱۰۷2 تولوا مورلیاردص
 الا هد يبحر ۱۰۸۱ .یدلدبا لزع هدنرختالاعسر.۱۰۸۰ یدلوا یرکسیضاق

 . بولوا توف هدنلاوش ۱۰۸0 هلالزع هدنلاوش هنسوا قرهلوا لیا مور ردنص
 "دیعسونا «یحم بولوا نارود ردا هدهبعرش.مولغ ندنوفدم هدرا ریما

 تتکیریو دمر هدنسویف هاب یدا نیما یوتف مدن راهم هاراپینفا دنعم

 ندهرگص هند یسهواز یدنفا یردق یرلهرجب یداپ عماحرب هدنسوق هنرداو

 ردکن و (نییتفلاتاعقاو) یواحینلئابم ینامز ملا راشم یدنلوا لیوحم ههیکت
 توف هد ۱۱۰5. الوزعم ند ولوم,سدق یدنفا دجا (هدازیزردق) عود

 هداز یربق) ندنیسردم یدا اص و,دهاز زدنوفدم هدبنناپ یردب یدلوا

 «یدلدنا نفد هنسوق دردا هللا تافو هد ۲ (یدننا رداقلادبغ

 هلا دل وب هد ۰ ردسودحم یدنفا رع یدادغب (یدنفا رداقلا دبع)

 یدتنآ باستا هاسشاپ دجا لضاف هداز لیربوک بواک هلوبناتسا هد ۶
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 ندسوط لع رل هتوایسا . (یدنفا رداقلادبع) ۰ ردشلدنا نفدهدننیقنوآ
 وفع ندنتمدخ هدعب یدلوا لمم هشراترضح ناخ د ناطلس اف یدوقوا

 :سردم (یدبعوانم .۰ یدنفا رداقلادبع) -- ۰یدلوا توف هد ۸۷۷ یدلدا
 ملس؛روقو یذاوا توف هدرصم هد ۹۵2 بواوا یسیضاق رصم ههکم «بلح

 نفع ؛سردم بولوا یدنفا دم یردب ردندیچ" (یدنفا رداقلادنع)

 یوطاا هتسواو یسیضاق لوتامسا هد ٩۲۹ یتیضاق هشورت هد ٩۲۷ یسردم

 هد ۸ یدتیک هن ههرکم ٌةکم بولوا دعاقتم هد ٩٤٤ بولوا یرکسعضطاق

 یدلیا راشحا دعاش هددسورت هلغفلهتسخ هدنلاوش هتسوا بولوا مالسالایش

 عاش «یض «لضاف ملام .یدیشمک یش ینسیدلیا تافو هداروا هد ٥
  ردشتدا نفد هتسهریطخ بوبا هسردمو دج هر هدهسور یدا

 اع یدلوا توف هد ۹ ردنل هن راسا ( یدننا یردق رداقلادبع )

 «سردم ردسودحم رادوسکربما (قحالی ۰ یدنفارداقلادبع) بس ۰ ردیعاش

 "یدادیدح یدلوا توق هد ۱۰۰۰ بولوا یسالنم رهشیکی ؛هیهاتوک «شعرم
 ردمود یدنفا محرلادبع (هداز دۇم ۰ یدنفا یش رداقلادبع) .

 هدنبحر ۹۷۷ یسالنم هسور و رصمو ماش بولواسردم یدلیا دلو هد ۰۰
 هدنمرع ۷۹و یرکبسنضاق یلوطانا هدنرخالایذاجن ۷۸و یسیضاق لوبناتسا

 دس | یذ ٩٩۱ تولوا. دعاقتع هدنعرخ ۱ یدلوا ىا مور ردص

 ٩٩۷ ید وا مالسالامش هدنا والا دات ۹۵۵ یدلوا یسردم ثیدطا راد

 یلاوش ۱۰۰۳ یدلوا دعاقتم هلا ها ۲۰۰ بودا لاصفا هدنل والایداج

 یدا تیسح ملام «یدلدا نفد هدشاي یرس هدوا هللا توف هدنرخاوا

 یودنخ یدلیا فقو هنراضاق بوبا, قتبلوت بولوا یدجس رب هدنونا
 تافونکیآهدنشای زوتوا یلواهام ندودنکب ول وا سردن(یدنفا یزابن مح رلادبع)

 کرک نیدنالانیز ۰ هدازیردق) ندندافحا یدىا عاش « بید« اع یدلیا

 ؛لضاف یدلوا توف هد ۱۰4۶ بولوا یسالنم هرصقو سونارطا(یدنفا
 ۱ - یدبا مرک

 یصافه هن رصیق ید ندناداس ردیلهب رصبق (یدنفا یردق رداقلادبع)

 ؛یدلوا توف هدنلوالایذاج ۱۰۱۳ یدلوا فارشالاسق لزعلادءب قرهلوا

۷ 



 0 is ا

 ۴ ا لردع زدیمودخ كىنايلس ( هدازرابح ۰ ك : حاتفلادبع (
 ىلوطانا ه هد ٩۲ یسداب لوبناتسا هد 0 یسهنابهکم هد ۲۵۲ یبالتم بلح
 تافو هدندرد كنا یذ ۱۳۵۵۰ یدلوا یتدات یا مور هد 5 ىس

 حاتقلادبع ae ندنیجو تورت بابزا یدلدنا نفد هنش دراوبد تودا

 . توف هدنزوقطنوآ تننرفص ۱۳۹۳ بولوا یالغوبقشاب نویاهیارس (ا
 . ندنشماشمیعافر ردرهشکی (یدنفاحاتفلادبع) - یر *یدیازوایعم یزوبیتسیدلوآ 1

 ۱ -یدلذا نفدهدجهحهرق یدلیا تافو هدنسدبنوآ كن رفص ۱۳۰ بول وا 1

 .دوادن د نن يح ن هّللادبعن یسوم (یالک ۰ ۰ لاضوبارداقلادبعدیس)

 نیسح نب یم لا نسحنب ضحم ا هللادبع ن نوجا یسوم نس هللادبعنب یسومنب
 ندنالک یدلیا دلوت هدنلاس :۷۰ ردیمودخ ع هللایضر بلاطیا نب ىلع

EFE O RPE 1هدقارغ یارح درحن لاک اب هللا تره  
 هک تدمو . . ردغلبق یزاع حابص هلتسدما یزاع وستاب تدم :هنسقرق بولاق

 یمیتلاروس هدنحراخدادفب ًانایحا بویلیاتاقوارا ما هدرلهربقم هاکو هدءرصب
 بولیآ تباا ندیموزغ دیعس وا هرکص ردشلا تماقا هدهرج یهدنتبسوا

 ناسقطقس لصاحلاو شلوا لصاو هتیئوغ ةبنرم هدعب ردشلوا لخاد هدادغب
 یس رتویهاقناخ هددادنب ردشلبالاحراهد 200 ايو ۰0۱ قردلوا هدیسر هرب

 عرشتم دهاز «لماک لصاف مع رشتنمیش رط هند *(دب رداق) هدناهح راطقاو

 دیس ندرودص یر ندرانو رددوحوم ناالا یدافحا ردتامسنمارک تاذ 5:

 ۰ ردیدنفا نایلس

 واترضح  (یدرورهس بیجلاوبا نیدلاببجم نیدلاءایض رداقلادبع)
 یتش رط ندیلازغ دجا رداکا یتبسن ردندندالوا هنع هتلایضر قیدصلارکپ

 هدمانا بولق یتاهمو یدا راوس هلج بوک ییالع ةماعو سابل یدلیا دخا
 تاذ قوحنرب ندرباکا ردراشللا مارتحا ءالعو غیاشم هدنقح بولوا ریکیاح
 هللادعو یدرورهس نیدلابابش یسهداژ ردارب هدرلن وب هکر دشیشتپ ندننص

 یدلیا لاحرا هد ۵۳٩ بولوا نک اس هددادغب ردرایربغو سرلا دوعنم نب

 قتولح تولوا ندابلوا راک یدنلوا نفد ههسردم هدنرزوا هلحد "یطاش

 ۱ ؛ ردوب لوا رپ كنم را

 بولوا دیهش هدنعن لوماتسا بولوا ندشیجلا معن (هدد رداقلادبع)



 E ر
 قدهلوا ۍییرنالا بولوا نده رج یارما. اشا اد ا ۳۹ ِ

ARÎ 3قام رۇم بتراب هد ۳ یباوانوباه , ةنادوبق غب قادومقرانولاق هد  

 هړنح وا كنابععش هلغلوا يشار ف راسا بوته هد ۶ ٍیدلوا برد نادوبق 4

 IE ردب وفم یاد یداوا توف ەدەلىلق تادف نکیا هد زقاس, یدبلوا لع

 هنرخالاعیرا ۱۳ ؛بولواسردم ی یدنفا حاتفلادبع)

 بول وا یسالنمرانف ۳ نیر (یدنناتفلادبع ) --۰ یدلوا ت روف
 ع یددنآماتلادبع ) ردنوفدءمدنسومف هنرذآ یدلوا توف هد ۱۱۰ او 1

 ۰ ردن وفدم هداروا یدلبا تافو هد e تولوا ندصاثم

 زر ردنمودخ كناشات نیسح (  هدازلیلعادبع ۰( داد )ا

 هد ۱۱۸ یدلوا یسلاو لصوم تراز و هاب هد ۱۱۸۳ ًارخوم :بولو

 : ردشلنا لاحتراهدعب ولزع مد ۱۱۸۱یدلوایعوشابءد رج هلکللا وماشسلبارط
 یتاختسیوک هد ۹ تولوآ ناربمریم ۲ انا + اشا ماتلادبع )

 ۱ ۰ یدل وآ توفق هدعب و لاصشا هد ۰ | بواوا قرص

 بوش ندلت رداضودخاغا و 1 هداژ قعالم ۰ یذنفا حاشادیع)

 لات زوم یاس لئاوا یدلوا یتاک رولا هد ۴۰۰ یدلوا ندناکحاوخت

 هد ۷۲ تولوا یحشیناخوا ین وط ( یدتفا ماتفلادبع / سه یی

 رال روک  (اغاعاتفلادبف)ا ر دشا نفد هنمل راس لغو الا هلا لا را

 قیام نکیا:هدش اما دارت تولوا EE كناشات دج ثّرع قساردص

 یدلبرو هنتمدخ عبار ناخ قظصم ناطلش ثلا دا یدلنا حد هت دی وتا

 ۱۲۲۳ بولوا رادقوح شابهدنلوالامسر ۱۲۲۲ یدلوا یجدام هبیلاراشهو

 یمودخحم یدنارجا-یرلزوک رعماینول یدلوا توف هدندرد كنسهرخالایذاج
 دیناناخدوجم ناطلس .رخاوا بولوا یشاب یجویق و روش كن مهاربا

 یرفد یوتکم بوشبس ندهملام ) یدنفا حاشتفل ادبع )تم, ید

 یسجاباقم هدام ۳۳ یسیحترک دن هبل ان هد ۸ یدلوا ندناکحاوخو .

 هدد :قمقج هدزوقکب یساوا توف مدننسیکیا نوا. كنلوالامسر ۱۷۳۷ بولوا
 قرهلوا یرادهسیک» هاض وافد( یدسفا مارا ( اود غب ردن وفد» هدنناپ

 ب۰ یدنوفدمهددجنا هج هرق ردشملوا توف هدنسی؛زکی كس وخ لاغر ۷

 بواوایودخم كناشاب ماس ینرصت» شوم ندناریمرم ( كب حاتفلادہع )
 ::یدلوا توف هدرلهتسو قرهلوا یشاب یو



 و ا ما

 ي ۳ اا 1 « نیدلا یی راغلا صقتنم

 (یدننا بوقمی+هداز یالک ) ندنلاحر,یدنششو یرداق ندنسافاح ردراو

 و . .یدلدا نفد هدنناتسرق یلعواكب بودا تاقو هد ۹ هدنداعسزد

  .دلوالایذاج ۰۱ تولوا یحش یب ةت قچ هلاب (  یدشفا یلادبع )
 او ندلق ردییودخ اشاد عقار ك یفلادبع)س"۰یدلوا توف

ا دنا وخ تولوا ی لاس ءاب غ هد ۸
 لر نقاب را نو

  تودا تافو ندنتسلذت یکی ینا ید ۱۳۳۳ نکا لوزعم ندهعطاقم "

  هنسوق یرولس هدنناب « مناخهمطاف هحاح » یسهدلاو !ندبا تافو هد ۲

 هد ۱۲۱۹ ,تولوا ندناضق فارشا , (.یدنفا ییهلادمع ) سس یدلدا نفد

 ندلاحر . (یدنفا یفلادبع ) -۰ ردنوفدم هدنسوف هناحش ولوم یدلوا توف

E۱ ا "ییوتکم یدلبا دلو هد ۷ ردسودخح یدنفا  

 ت تارب كننابمش ۱۲۶۰ یدتآ افتکا هلتماعز قردلوا نداکجاوخ
 یلکر دنو هناهنک یلقایا یدما هاکا هعوحنو هضایرو هیلاعمولع یدایا ت
 ۱ جر 7 ینسەدلاو كزالاتم داسا ةدآز یحش راۋا ص ردشمروک سرد ا

 لکو ەنىزخەد ٩ یسافاشاب ناطاسهدإا و (ا یثلادبع ) -۰یدشٌما
 ۰ یدلوا توف هدنراحراب ۱۳۷۹ نولوا

 هد qs و زدم ودخلداع ندجا ) یادتفا حاتفلاذبع (

 (یدنفا حاتقلادبع) -۰یدا طاطخ لزوک بولوا ققحوققذم یدتنا تافو
 توق هدنسهدعقلایذ ۹۸۶ بولوا یستفمماشو سرادم ردرذار كنبلجدایع

 دجا ردلهنوق (هدازحارس - افآ اتفلادبغ) -- یدنا بیا «لعیداوا
 هدنحلر ۱9۸ تولوا ا ال هد۱ ۰٤١ بولوا ی زدارت تکی
 . یدلّوا توف هدعلو لع هد ۱۰۷۹ تولوا یشاشواچ

 اشر : ۸ بواوآ الام  لمژدم ( قم یا یدنفاتاتفلادبع )

 داوا توف هدنناخر ٥) ۷۲ ئدلدنا ل هدّسهنس بولوا یسصاق لوتاتسا

 توق هدنناخهر ۲۰۹8 ( یدتفا زملادتع ) ندافصینودخحم یدنا نداهقف

 5۱۱۰6 تزلوآ ینالم دادب دسیا ( قاف قالادح ) یودخرکید یدلوا
 هد ۱۱۵۰ (یذتنا لا ضف) ندارعشوندندافحا یدابولقلا بوبیدلوا توف

 ردماعوا یدنفا نیدلا مایبح (هدازدالجن» یدنفا حاتفلادبع) بد, «یاللوات و

 :E ۰ ۰ ردندنلاوم



 ۱ بس ۳6٩ تس ۱

 رصم ماش :سردم ردیمودخ كاهش ریما لیلوپ  (یدنقا یتلادع)
 هدنرخالاعسر ۸۸ یدلوا یضاف لومناتسا هدنسهدعقل|یذ۹۸۷ تولوا یمالنم

  هرکص نوک یف یسیضاق لوماتسا انا هدننوالا عید ٩٩۱ یدلدا لزع

 ماش هدنلوالاممر ۹4۶ هلا لژع هددجخایذ بولوا یرکسعیضاق یلوطان

 هک دلک دهسور هللا لزع هدنلوالا عبر ٩٩۵ بولوا ییضاقرصم هدنناضرو

 یشنهو یدنشهو عا یدلدا نفد هنسهواز راش ز هدهسور یدلوا توف

 .یناقلعت هدنشماه یواضس ریست «یسهبشاح هد رج حرش (نیلأت) ردرعاشو

 (لیلجرایخادع) یردار رد(یدنفا د یرذا )نم زونک یو رک لئاضخ

 . یدلیا تافو هدئلا دارم ناطلس طساوابولوا رعاش

 ٠ یسالنم هرصتق هد ۱۰۱۲ سردم ردنلاستفم (یدنفا یغلادع) اولدی 

  ۳ردلهیساما (یدنفایفلادبع) -- -یدلوا دېش نکرولک هداوب هد

 یهشیسهکتیروبص هدنرقاشا ىلع هلفلوا ی ضشییز ردمیدنفا لوسرعش .
 .یلعسق (یلکی ۰ یدنفایفلادیع)-  رددهنظمیدل واتوف هد۱۰۲۸ یدلوا

 یدلوا یسالشم هرداهسور :كشالس بولوا ندنسردم یامدق ردلس .

 ینطصم یودخ یدا یرغوط یلق یدلیا تافو هدنلاوش ۱۰45 الوزعم
 توف هدنشب نوا كنرخالایذاج ۱۱۲۸ (یدنفا دع) سردم هداز یدنفا
 سردم ردلراشیلع (یدنفا یفلادبع)-۰ ردشغد (هدازیلکب) هکردشلوا

 بولوا النمو  ۱۰۰٩یدیا میلس ؛ملح یدلوا توف مدنسهجم |یذ ۰
 :سردم ردسودكندنفا دج (هدازهش یرادراویدنفا ییلادبع)

 لویناتسا هدنرخالاممر ۱۱۰۰ یسهاب لوماتسا هدنرفص ۱۰۹۹ بولوا النم

 یلوطانا هدنرخالامسر ۱۰۵ يدنلوا لزع هدنسهدعقلایذ بولوا یسیضاق
 هدننامبش ۱۰۸ یدلوا یسداب یییا مور هدنلوالا یذاج ۱۰۷ یسهاب

 یاسکسییس یدایعاش یراع ندصلخم رهام هدقیلعت طخ «لضافیدلوا توف

 ۱۱۳۷ پول وا ( یدتفا باه ازم ) ندنیسردم یودخ یدا زواج

 ۰ ردش وا توف هدنلوالاعیر

 ٠ ریهاشمماشبولوا ىلع داك دفا لیعاسا ردسلبا ( یدنفا یغلادبع )

 لعنلادرا(ینافلأ) ردیعاش ۰ لضاف یدلیاتافو هد ۱۱:۷ یداندنسالع



۰ ۳۶ 2 
 هدنمرع ٩۷ بولوا لوم 8 ٩۰ ۍدلوا یشابمکح دنس اید ۸٩

 هتافو هداروا هدندمزا .بولپردنوک هلی وکتاتسا ًاقاعتم یدلوا یسالنم رادکسا

 " رداق هنداشنا رعش یرتو ییراف بولو اننشا هراس نوش هللا بط یدلیا

 شمزای هلاسرر | ندقالخا هنا یرلهجرت (همافکلاناهرم) «(رافا راهثا) یدبا
 E .ردشمناو یرعش ناودو

 يط ردیمودخع كنبدنفا "ھارا یداقوت ندیلاوم . (یدنفا زیزملادبع)
 ۰ ردشلیا تافو هدهبیلس رخاوا یرلوا ندهصاخ ءابطا هد ۱۳۱۸ لیصحلادعب

 هدنشبنوا كنلوألایذاج ۱۲۷۱بولوا یاب رادهزو (یدنفا زیزلادبع)
 " (مداز یوتکم .یدنفا زیزعلادبع) -۰ردنوفدم هداشاب دوج یدلوا توف
 رود یرتنابن بولوا سردم هد ۱۳۳۰ ردیلغوا كندنفا تزع ینطصم
 ی ماش, هدننابعش ۸ یا جرح هد ۳ ییاسقلالاتب هد ۲ یدلیا

 یداوا یثتفم نواه فاقوا هدنرفص ۲۷۹بولوا یسهناب ا ی هدعب

 یاعیاشلاحود) یدبا بیدا ؛رعاش «ملع یدلیا تافو هدنلوالایداج هنسوا

 زیزعلادبع) -۰رددنفا یبا هدیمودخمرب ردیدنفاد تزعیمودحم یدلیالسذت

 یمالثم شعم هدنلاوش ۲۸۲ سردم ردیلهسورب , (هدازیفیف .یدنفادج

 عو یسادص ریتم (یدنفا زیزءلادیع) - ۰یدلیا تافو هدعب یدلوا

 نایت یا ماما هد ۱۲۷۸ یدلیا داتساهدننف هدتقوزا یسوهنالوا هب قسوم

 یتکم عیانص زق یلبل هدمب یدلیا لاصفنا هرکص هام چاقرب پواوا سردمو

 یذاج ۱۳۱۳ یدا شلیا زارخا تیولومو شفلوت هنس نواشپ هدنکل ردم
 «یدبالک داتسا هدتسوم لع “ملو ملح یدلیا لاحرا هدنسادتا كنلوالا

 ۲۲۰۰ بولوا یسیحهمیابم سوداو شاب یجوپق (اغا رافتلادبع)
 ۱ *یدلیا تافو هدننحر

 ردندغیداواتوف هد ٩۱۴ تولوا رحاترت ینارنا ( یرالروفنلادع)

 ۱ ۰یدلیا فلات ی( راودالاةاقفرم)

 یرادرتفدهدازبشهرکصیضاقردلغوارحاترب یناربا  (یدنفا روففلادبع)

 ۱ یدلوا کب و هزکصو یرادرتفد یلوطاا هدعب رادرتفد یحدرد هد ۷۶

 . یدلبا تافو هدا



 ردم ا ودع ن دلا ماسخ ڊش ,۰ :(هدازقاشع ؛یدنقا زب ا

I0 40 .هللا لزع ۲ .یدلوا یهالنم باح دنس |یذ ۳  

 ردلعلا طسوتم رد وفدم هدناب یرد یداوا توف هدنسپدب نوا كنلوالامیر

 : نادت (یدنفایح وفاز ,زیلآذیع) رج (یدننا یهصفدع) ندارعشیود

 دا رد عاش یدلوا توف هد ۱۰۵۶ بولوا

 (هداز یاجهرق رق ؛یدنفا زب رز لادبع)

 2 بولوا م ؛سردمیدلیاداوت هد ۰۰ ردیبودظیدننانیدلءایج

 .دنوک او لع هدنعرخ ۰ 1 یدلوایسیناق لوبناتسا مدنېجر ۳
 ۱۰6۵۹ بولوا یبا مور ردص هدنځر ۸ یدایا تدوخ ار یدلر

 ندکل رکستطاق ةدنلاوش هنسوآ"یدار وب نا یساب ماسالا هدنبحر

 ءدنستل نوا كنار هتسوآ یدلوا مالسالامش یا رد ۱ بولوا لر

 3 یذاج ۲-۱۰ یدلوا یا دار زا ااش ید نوک اس ًابونلوا لع

 توف هدنزخالآ خبر ۱۰۹۸ یذانا تماقا EE هللا لزع هدنلوالا

 «یسهجن رت یاو رز اکر تش (قانلات) ید اش اضاف *!اع«تیهم بيهم ؛روقو ىتلوا
 هد نایلنم "الیذ دن زا اج اوقت “افصل اار جزا هینالایلح .ی کت

 ندزوینفهنورت یک ءدهقن + “لید ۳ و یر )۹ ۸ كواو :رازبالاضوز

 اش اجر: دادی حرا یاو یف 5 :

 ندم ا اشنا ز ۰ >(هداز له *یدنفارب /زعلادیع) 7

 قالاو بول واندنسانوقا كاا نودنزف - "۰ (یندتفا :ز زهل ادبع) -*ردندلاوم
 نباش خفن یسع هد ۳۸ یدلربو یسیاب کی رلکب هدنرفص ۱۱۳۷ هلیغافس
 دم ئدلوا .توف. هدشنجز ۱۱۳۹ بولوا, کتب یراقاضخس هغ هاو | یکم
 ردیمودخم كن دنفا يح :یحش یبهناولوم دادفب , ...(یدنفا, زیزعلادبع)

 نران : ۰ رديعاش ی توف هد ۱۱۵۰ بولوا و 3 هدننافو یردب ۱

 ندارن هداز فرشاو یو ٍكتبدنفا ناقل اع ی یجش راک . (یدنفا

 تافو هد ۸ ردشلوامش هنسهکت 3 هدهسورب بول وا ندنسافلخ ثكندنفا

 ۱ .یدلدا نفد هاروا بود

 هد٩۱۱4 ردندندافحا كنبدنفا یعص  (مدازیصص.یدنفا ززملادبع) , ۰
 بولوا سس ۷۱ یداوا وفا یابطا لیصحلاب یط ع تودا دلو 2



 ات
 ۱ توف یرکیادابنش ۳۳ یداوآ یظعاو هیفوصایا بولوا
 9 ۳ ,tr تو ینا یا و دی رد
 ا IT کیسا یاسا اد

 ل وداز یر موکشاط یدلوا توف هد ۱ ,يدلوا يسردم نڪ ؛یسیضاقهفک
 یا 2

 هم

 2 م ریموت ۽ تاوالادیع [هدازدلیما ۰ یدنفا زیزعلادبع )۰ . ردسیراد

 7 2 قربلوا یسیتفمو , يبردم ةیساما ۳ یالنم بلحو یضاق

 e همولغ ېا روقو بیت پیدا ؛يدلوا ,توف هد ۰ بولوا ۱
 ۸۰ ملا و اب ۵ هلی

 ۱ :ردرا ویویهسردمو و بتکم دنا یراضیما ردرداق وطن هدسبرع بولوا

 زیزلادیع ) - مد ۰ ردیدنفالع یودنع یدتا فلت يهب مشلاردص شاخ

 زیادی یا م مش رب ردبمو دخت تن يلح دم هداز نیل نسخ ) یدنفا

 ی توف هد ٩٩۷ بواوا یضشراشز هدةسور ( يدنف
 هدرد كت كنید دیفا نینلادسهجاوخ(مدازهحاوخ ۰ یدننا زیزملادبع)

 ِ ۱۰و سردب دی دلوت هدنبسپ نوا كنیرخ الاعب ۹۸۳ ردود

 یارک السد ۰ 0 ۳و ی هطلع .هدعب و یسیضاق هسورب ام
e 

1 
1 

 ۳ ۱۸ E مور دا هدنااضمر یدنلوالزَ داعش بولوا مت

 یدل وا | مور, ز ندج انا اس نامی ° یدلدبا دعای هلن وش

Ttكنسجخ "ید ۰ ۰۲۷ یدلک بود هج مبمپ یدلدیا لزع هدنرفص  

 ۱ ضاق یبیا روقو ؛روبص ؛ هس « بیدا یدلوا توف هدنسیډ وا

 دەل ةنسلا یدلوا i كنوب یمدقت .دنراگب رب یوطاناو یبا مور

 ندنیب ردم ودخكان و ربیدتا دجای کدر ردیدنفا د نایب ودع ید عاش

 يود كوب .یدلوا توف ا هدنیحر ۰ ٩۷ ,( یدنفا لع شیورد )

 توق منش ات ۱۱۳۱ نکا نی .دهچمکج فلحوک | (يدنقا متد سرډم

 .مرکلادع ) یودخ كلوب پواوآ ( ېدنفا يج ) یودخم .یبمجوا یدلوا
 یدلوآ تونهدنحر ۶ الوزم تولوا ,یسالنم ر رايد رددنفا (یز

 ۱ النمو سروم (یدنفا پیج دن ) یو رکید ردراو یاو د ر دم٠ یغاش

 1 هډوا يدلوا توف هدب رقص ,H4 ,الوزعم ندنت ولوم اسینغم اینا بولوا

 .(یدنا يج رمح رلادبع) ر رڊ عاشو دا شوردردب وفدم هدنب رب یدادجبا

 e یدلوا توف همي ب واوا یسالنم كالس هد ۱۱۸۲۳ سردم



 د ۳۰ ۳ درد

ەنس هدهماطلس علق بولوا یطباض ۳9
ن داعسرد قرەنلەتسخو شم اقەج-رل

 2 ه

 هدنعهاجاشاب د 3 ردشلباتاف وهدنسیکیآ كس دس |ىذ ۱۳۹۲ بقاعتم یکیدلک

 2 ۰ ردنوفدم

 هرکصندنهف ك رصمبواو ایم ودخ مالعلا دبعدیس (یلج مالسلادنع دیس)

 ` هد ٩۳۲ قردلوا رادرتفدشابضفلاب وشف ادوخس|هدهللام ر وماهلبل > هت دامس رد

 . : هسردم ییددیآ اغلا هداروا ردنلوا ت نشر ا وکوشلبالاصفتا
 . تكتفاسطخ ردرا کم رنهدرازاب كح وکو یماج زب هد اوکصاخر ردنوفدمهدنراعو

 ۰( یدنفا مالسلادبع ٠) یدا تاذرب ناغتم شلیالیدعتو لیدمت ینسهدعاق

 . هدننا یرد یدلوا توف هد ۱۱۳۹ نکیآ خش بولوا یودنغ یدنفا رت
 هدرلهنسو یخد (ینابیش مالسلادبع) ی یسدکت راپدعس یرصاعم ردنوقدم

 بولوا یحزاب شاب (یدنفا مالسلادبع ) - ۰ ردنوفدم هدهیکت یدلواتوف

 شواچ هد۱۱۸۸ قرهللو هدماکحاوخ بصنم هدعبو شلدآ لزعهدا ۱۸۲

 -یدلیا لاحرا هدعبو لاصفنا ینوکیشجوا كنمرع ۱۱۸۹ بولوا یشاب

 ث 4 هدرغشاکهد ٩6۳ بول زا ندندنبشقن ناکحا وخ(نیسحدجمیمسلادبع) 7

 ۰یدلک ههداعسرد قداصدجاا یودخعیداوا

 یدلوایضشد وازهدرادکساویضعاو هیفوصایا (یدنفا روکشلادیع) " ۱
 نیدلارو هد۱۱۸۸ (یدنفاروکشلادنع ) رد عاشیدلوا توق هد ۰
 روکشلادبع ) --۰یذلوا توف هد ۱۱۹۱ بولوا یخش یسکت یارح
 بوشیت ندسلاع با ردیمودغ كنیدنفا ینطصم غار ندلاجر (یدئا
 رودهدمب یدنل وال ز عهد ۲۱۵ یدلوااف رىم ەد ۳۱۳ یداوآیرادةسیکس یب ساب ر

 رادلس قلاراربویسیج هعطاقم راصاخ هرکصو يناک رایج وط هد ۲۲۳ هلیصام
 هناخگزداق (یدنفاروکشلادبع) - «یدلوا توف هد ۸ "الوزعم یدلوایناک

 ردن وقدم هدهیکت یدلواتوف وشد ی رکی كنرخ الامير ۱۳۷۷ بول وا یش

 هلمالیصح نافرع واع بولک هلو بناتسا ردیلهرصیق (یدنفا دمصلا.دبع)
  توفهداروآ 3 هننهلص هد ۱۰۲۰ یدلپا تماقا هدوآ یدلوا یدنشش

 كندنفاهللادبع "  (هدازتمه:؛یدنفادصلادیع) --«یدا لاح لها یدلوا

 نت : راظعأ و نیطالس (یدنفا نم یا و هف وصايا ر ردس رد

 ۳۳ اد



 'نۉاكنل ارال e دسورو ا رتفد اا ۱

 ندا روا یدلوا ینیلاو نان هلترازو هد ٩۳ بولوا باتکلانیز اینا هدنرب
ً 
48 
 ا

3 
۱ 

4 

 3 مشلا خودع "+ نیطف تیاف ردشعا"تافو هد ۱۱۹۵ تولوا نسلاو هفروا

 اشا نرش هلمسا « سومش » اون بولواهماقلا ریصق یدا غیلبو یشنمو

 تلا دت زاها )ادا مش لیادبت ط١ رهاب نکیا ها ۸ یسلخ
 دای لازا هد ۴۰۸ یف که دتماف رشا :قازرلادنعا) تول وا )كل

 ۰ ۱ برا a هاچ ۱ ۰ رد رلکبا( نیدلاسمش وته )یر زی

 هدا ett بلایای یک 2 زوژرا زا 2۱ نازرا ۱
 2 :  NEE را ی ۱ 2 رتشلبلاقرآ هدنب و لاصق

۳ 

ETRE 

 Na شرب مادری ( یشیح. .سوردبع)
 eR, i ر هاب A وک .

 ۰ ردن وقدم اا ,ردیح بودآ

1 ۹ 

 ۳ مد ۹۳۲ ردیمودخم كد بیعالنم ظعاو (یدنفا فۇرلادبع)

 هعفدیکیآ بونا رصم « « دسور کم 5 رادکسا ههطاغ سردم یدلیا

 3 هنس کیا قرهاوآ یسیضاق نواه یودرا هد ۹۹۲ یدلوا ی TR كئالس
 ۲ ا داب

 ۱ یبهعوق ۶ يليق ییز یدافا هل عنسیدایتافویدنرخ لی | ۱:۰۹ يبلق
 ۳ ر

 (بها ذم ا نویع)یدنا عضاوت»' عروج: ؛اصریپ ءندالعل و یدنا وا نفدهدیدد

 رد راو ېس ورک لئاسرو یسهچرت
Slt IF 

 ٠ ةيهبولوا نیما او رخ بوصخ نل, (یدفآ یلام تژرادم )
 13 ine ۶ ۱ یسیخ 4رساحم هب زح هد ۰ +یدل وا یسادٌمکناطاس هللا

 ,۰ یدلیا تافو هرکص هنس جی یدلوا یبیج هبساجم هرج رارکت وډ ۲

 FRIAS یدنفادجا یهیلرب, (,ىدشفادمج فورلادبع) ۶
  هللالقهجر خم« هرکس ین بش لب وطه رک ییا دن رار ۳۰ مایا هد

 ۱ « .یبلپا تافووءرکص ندئااس

 تن ۳۰ ی (:يدنفا راتبا

 وا هدیشاط مد زوقط قسه ايذ هد اف هع نع تولوا یبمالعم

 ۱ لودر اتم یک بتتتسمقف بولوا ,یحاص لضفو,ع.یبلو)



 و e ا

 , بیدا لما ء در ۱ و بجا دار د همین كد یاج 3
 1 A ا 1 1 ر

Rê۱ ۰ 9 .قوض .دزیمیفا ماین ياد  Eدک  

 تاقو هدعب e هنت بقلالعذ 14 شعم ېپ ۳
 ای ةه ام بار « ھت * اد نیر شا

 كنيدنقا دوعبسم Eh هدازز یتنوصن ۰ یدنفا یزجشمجراادیعر)
 ا ټتافو ر هدنډرد یم تک كبس ةرخالا یذاجیا دم نیش اردینودخم
 ۱ و نر اف اب اب OS ۰ ردن وفدم هدهکت

 رم رب اداب 8 مد ید, ن نجلا دبر + یدنفازمجرلادیعر) ۰

 یدلپاتاف و,دنشاب کیا شم مدنرخ الا حس ۰ ۰۱۷ نکا یی هبل وتیدا واین اک

 هدب بواوا .ندیلاومو .یتفمهدهناطبلس ةملق ( یدنفا ,یسیپ و حر ادیع ظفاح)

 وب | هجهرف 4 ,تافو E نوا كتنامفت ۳ ینا لوز ٥

 1 ی نفد ۱

eتار كل :[ لردقاود ۰ فر قازراادبع  َ 

 یداوا یساثآ هدعسلارآد ضفتب ندنوبا یارس اب ان لا ای

 < یی تافو ء 1 ۳ بول 3 لاص 1

ELAH 

 5 3 یدشاوآ یشتفم ارا و e ودنا تفو هی 3 ۳

 هل ۸ یدلوا یا جو ليسا (یدنفانابعشقا زرل ادبع)

 ا 3ر ان تس بکا ا یاب تافو

 چ ای هه قازّلادبع )۳ چ7 عهده یی ار

 دوت ها تا ود 7 رد ۳ زدیطوا فدا قطن خاطی ق واط لاکا سیر

eنابح فول ناکساوخ" ةتئراپ د تلفات  

 ینهنازوژ كۈك د 2 r هنا و راب همسان 0 ۋا 91

 تولوا قتافوقوم هادنلاوتش ۷۸ یدتا ررکت هدتمدخ و هدنرفص ۷ و ۳

 ىلا ةرک دن هدن زخالا یذاج ۲۳ یدلوا یی وکم تر اونی دم دس هک ایذ

 تولوا باتکلا ین ردت نوا كنلا و ۵ یحوتکم انا ەدنلزالایذاچت ۸۳و

Aیادت تدخن ةر وردوا شضج شەك اتم دز قر هدنل والایذاج ٦ 



— ee — 

 E کویر دن یار ۱۳۳۳ ۲ نفرات رد

 E حب ۰ .ردشلواتوف هدنرونوک

 رو Re هداز اشاپ نمالا. ۰ كب محرادع )ا,

 هب اپیلاس هد ۷ یبلوا ندناکحاوخب بولوا ندنسافلح ترادص هد وتکب

 * بولوا یرومآه,ربرحند ۲۳ و یبتاکرایجموط هد, ۲۶۲ ,یسیح.هعطاقم
 ۷ دی اس غلف ل ۱ یه کن 3 . يدلوا ټوف

 icc i E ا
 یا ډا رغلب ج ۳۲۳ انی نازیمریهو ,یشاب یجوپف ضیفتلا مر
 ناسحپا ترازو .هد ¥ يدټا تمدخی, هحرلهنسب هلا ولا .رود/یالوا

 یڼاچو لطفا لجاوسزک دهرقهد ۲۶ یبلوا یبولاوهنموب ابقاعتمبولی زوم
 هدلاوشو .یظفاع یروسیم هللراقاتس اشتنمو بحاصر اصحهرقهدنرخالا

 توفهدمب هللالاصفنا نکیا هدردا/هد.4 هیدلوا یرکسعرسینهثو قجور

 اکر ۳۷۸۰ یا .یشابیورق < فا لیعایسا جالا » یمادتک یدلوا
 پولوا تماما هود 18 :هدد مجرلادبع (

 STER هو 1 رھ توف هد, ۷

 ردیرد re 9 1 واز یف یدنفا محب رلادبع )
 یدلوپ یل نواه ئار ء س سزدم قرهلوا یر مدناجمما| هد ل

 ۱۲۹۲ ,یدلیااو ززا ەد هس ردم لر هداپ روا دنر چرخ المولع ۳

 هننار او ناکیمدنوبف رد وا توف "ما هدرا یفیدروتوا هدنسیتا نوا كنه ید

 کد }

 را ردزااویناقیلعت ءذخ ا».ضوپ یدتیایش یی(هاوزاا دونع) شوق لیبی

 -نامع »یودبیخ بودا جوزت هلیرب ندندالوا یرصش هفزرشةقرح قلارارب
 N EE .۰ ردشلیا تدوعا هد le ۰ هرکصندقدلوا ۰ یدنفا ب باص

 هللادیع ER ردنلهسورپ,.. هوا زالنمملس ۰ یدنفا محرلادبع )

 هد۲۲ ۹ هلبا لقن هح وج پب وا و!یم دم لوسناتیناه کصو پرو در دنن وسنه كن دنفآ

 هتم زا هدننابمش ۲۳۰ .پولوا . یمالنم هردا, هد ۲۳۵ یسالنمراتفرهشیکی

 32 هد 2۸1و الوا هج ۲2۲ یسالنم ؛هرونُدْسدمءد ۷ ةدومل ادمب ی دل ردپوک

 فرش الا برق دن فص 9۰ ,ویسهاب یلوطانا هد 4و ییضاقلوبناتسا هنسررب

 ۱۲۹۷ .یداوا یسهاب لټامور هد ۵۳:و یرکسبضاق یلوطانا هدنناوش ۵۲ و



 یا مات رداوقدم هوا یی

 E OS E 9 ۳ ۳ 3 1: اد 7 ی
 کج رپ 1

r 7 
E 

 بس
۳ 

 نوا كنمر ۱۱۷۸ ٍتولوا"سردم  (هداز نامع.یدنفا محرلادبع)
  iEیکنفا م حب رلاتتتع) ىدا تاو  hp EÊیدا هو .

SIAبه دنا امن يراد درا ليا "تراوو  

 9۹ 3 هنیذتنفا ل (ةدا زرد یااکا مح )ی

 ۱۱۸۵۰ تول وا یسضاق هسور هد ٤ یسالثم كيئالس هدنلاوشا ۰

 . یدنفااضرلع یمودخم ردنوفږق: درا رعنا ییدلوا توف هدنرخالایذاج

 تب روش هداژق وک کرد دنفآ نی لا نمش ةد ز۷ ند داف

 ندنشهلالس یدننا "نیدلاد,تشهجاوط" (یدنفاا یجز مخارلادبع 6
 2 وات ERE هذآ ۳۹۸۳ و نا 29 e ؛تزلوا

 بک e ا ارا لک یخ ت

 اطاق" یر او e :هلسوژ ثّواوا ۳ ة3 ۹ ششتلاب

 . زد تلا تزف هرکم تزلوا ید قسم هلاوط-هدتخیر ا
 شذقا . سدس ردنمودخ كندنفا ناملسدس . ( یدنفا مح رلادبع ۳

 | ° < وفا هدونق یک یدالیآ تاو ۳ ی

 12 ردم ریش دن كنیدنفاذجتا (“٠ “دا ی٠ دفا خواص )ا
 02 دو ی زور ۱۳۰۰ عدل وا یئاللنم زا

 شرق اولا واز نت ایت در( دار یقه * یدنفا مخرب ) ۳ م

eنرود ور وب یو و و ۳۹3 دارا یالوا تالش  

 ا اهر کج ت TES U زدیدنفا :لماک نافع

 هد ۳ یی هانز وز ات لق+ "۲ دفا محرلادع )

 KE 0 a ای :وقدمهدنمماخ را درتفد هدارّوا یداوآتّوف

 رنه زدن ید ادب ى زدنلیوئرط ۰( هداز ی ی ۸

 ردشلاسا نقد هدنشونف هنردا یدلواتوف هد ۱۳۳۷ ولو لادن راتامس رد

 تافومد ۱۲۳۱ تب زلوا ی "شام فا مح زلابع جا الا 0

 ۱ و ۳3 را و ا ةدارهش لبا

eتکا( ینا عح اراق بع  aه3۲ و  



 رب رم .—

 ی یو ب ضیا نیدنناج وا یجوط (اغا ميخلادتع )
 یدلی] لجن را مد )و۷ ساب هدنرصع لوا ناخب دو :ناطلس ردشلوآ
 2و ال ۰ریبشلیا , ورا افو مد )۳-۱۳ ((یدنفا یفطصم) ییودحب سد وفایم ہد شاطایق

 : و ده ی اف مت وی
 دی اجر ۲ ie بین محرلادبع)ا, 1

  ETهدعب (هطلطامدین) ۰ نفت ندیمودح :یدنفا دو ماما .

 بول وا ین, هکمو.یسالنم ,هبسورنو بم زا ٩3  , ۱:۱یسیضاق لوبناتسبا هد

 رد ا؛لاصقنا هد ۱۱۵۷ شوا ٩۳ د۶ بولوا یوطانا رج هبننابیش,
 هدنبنهنس پولوا لیا, مور ردص هدننوا كنناصش ۸ یا اشا یان
 خا یتا مور .اب اینا هدنسيتلا نوا اكنل والایذاج ۷۸, یدلدا لع

 هلن ورق ,یجبایوب " : مدح اف .یدلیا تافو. هدیز دوقط نوا اكننامه ۷۱ بول وا `

 مودشعاب .هنیردمرپ هلفاوا لر بم یدیا ینئ:داع/ هدکلسیون :قیلت ردنوفدم "
 :نییوگیدو یابی ِتافو هد ۱ اتارا :یښالامم(بلجب (یډنښا» !نیمادمع) لعوا

 ) (یدنفادج !فراخ) لعوا كنو بول وا ل لسردع(یدنفادینشر دم ۱۹۲ 9

 لغ وإ كانیدنفا نیما: هيلا وم راز وفدم هدفا ردیشلنا تافو نکیآ سردم
 ناتهاروا هتوف هدنناضمر ۱۲۲۳ نکیا سرد (یثنا .رداقلادبع) شیورد

 ردیدنفا رهاط ندلاوم یداماد یدادنا ۰ ۳۳

 ینسا هم عط ب بوس رد , /:ریندتادناخهبلف ۰(ٍلب مچرلادبع)

 ردعلبا تافو هدنسهدعلایذ ۱۱۷۳ یدلوا .

 n ندا ی ییدم بندی وم۱...(هداز یحدم ,میدبقا مح رلادتع)

 یخد (یدنفا مجرلادبع) کید ندهلبافو .زدیشلوا ,یبالنم ا لج هد ۳
 هنسبولوا یسالنم دکم هد ۲۱۲ یسالنم رصم هد ۰ تولوا النم سردم

 یشابیکح یخد_(یدنفا حر لادېع))یځچوا ندزلنوب ریس وا :توف هدنوخا

 ۱۱۷ ۲۷, بول وا ,یسالنم,سدق مد,۲۲۲ یب ردد زیدی دا زة نک, یدنفا فراع
 7 7 2,۱, «,زدنوفیم انن و هیرا رک ا نیول توف لاش :رخ الایذاج

 ؛نیردم نییلعو): كندنفادیمس (هداز لیلحهرق ۰ یدنفامخولادبع)

 رپایشلوا یه 2 و یدلوا(یسهالپ هنرداو یسالنم كانال

 . تافو هد ۱۱۷9 ,یهلدبا لزع هد. ۱۲۷۱ ,بولوا یسیضاف لوساتسا هد ۰



 اد مو تب ۱

 «ردراویئاقیلعت و لئاسرو یزاهیشاخ زادت اس اتکا ۱
 كاج ن ادم ردن دابا یو *( هداز نشابلاص ىدا محرلادیع )2

 « یی وا توف مدنسهعا یذا ۳ ابولوا یمالش شعر 2۳۹ زدیظوا

 یو لخت هرکص :تبولواندهلع مزالع نردلهسور ۲ یدنفا خر لایع 4

 .یدبا اغ اچ تم «یدلوا توف ةڈةباعم ادم هد ٥ یدلوایهش

alo۱۰۹۹ بول وایدامادكنیدنفا دۆ 4( دار نفتنه «یدافا محت ال )  

 ؛رادکما نسودم هنگ ودع كن دنفا دم دروق .هدآز شو ازتدج - -نالوأ» توف هد

 هدنوالایذاجن ۱۱۷ قسداپ لونناتتسا هقنیعبرآ ۱۱۲۹ بول وا ینالتمرضم

 لیوطانا هدنناعش ۱۱۲۲: ین ؤا ل هدنتطنر» ۸ بول وا یئیضاق لولناتسا

 مور نالو الو ۱۲۱۲۳ یدلدالرع مدننا ایذ تولوا ییزکسعیضاق

 تولوا لیامور ردص انا هل ۰ :یدلدما لزق دند یک دىلو لآ

 هدنجوا نوا ,ثنسهرخ لایدا ۱۳۷ الدا لؤ“ دنر الا عنز ۳۹

 یا بیا نفت ۱۲۸, ةبنولوا مالسالایش نوک یفنوا یا وا" ینا مود زد دالا
 یالع ردنوفدنم :هدنشهحاس ی دهم زام زه ژه دهن راډا یدلیآتافو-ةدن ژو قط نوا

 هنعماج غافي راباتک ر دراو نسا وتف عوج رت ردوهامهدهقفات را وااعرت ندموار

 ب ودناتاف ودتس بىخ قدنفادجم ) نده رشق تاطق ین هکر ردشا فق

 1 ۰ ردشلسا نفد هنسوبق ردا

 كنا نوازا نماد ۳بناورهر (- یدنفا محزلادبع ا

 ورا ات اتم یوا و دنستانوا
 ردسودع كنسدنفادونسلاوسا 7 ( هدازدعسا ۰ یدنفا افر مرا د ۳

 + تاک ي توف EAS لوالیذاجت ۱۱۳۸ تسولوا قنا رخ

 نان دی a a ۲7 5 «ردناّوید بعاضنتعاش

 رادسو دخت :كناشاب ۳9 ینا رک 0 ها حب + كح و
 هد ۱۱۲۷ و :ینانءرک دن هدمب ناک ناوید ظاشاب لع را دیلتس تواوا بطن باک

 یشحمرک دنهلاماهد ۱۳۱ یدنلوا لت هدزخاوا "۱۲۸ یدلوآ لوک ا

 لوارک دن انا هد۱۳۵ و یتیح ساب زح-هددب یتلع هلتاقم یا وش کم

 شوخ اتمی "ریرح یدلوا توف هدنشبنوا كشرخالاعیر" ۱۸۶۰ یداوا
 ۰ رد عاشهلضام «ییحر» یدنافرامههبفوض تاک «تبفع



 1 ۲ ا عراع ننال بغ( یارفش» م : راد )
 کن راک مرا ندم رک الو نتردقا ب ولک هن داس زدن ووقوآ
 دغاقتدلنآ یکاشر دنا جا ناظلو یاسا لوا 0 ۳ یدل وای اتم

 ۱ فاح مرک ف بیدا e تازا دنر نوا یادی ۱۰:۸ یدلوا

 ا ات قلا هر مقر “و ردنادنفاد د وعشلاو با لعوا یا

 ی ترفند دایی >.( یدتفا معزلادبع ۹

 e 7A FES یدا لاص .«دیاعردشلنا تافو ۱

TRGهدنمرع ۷۰ هایی نان 3 ی  
 ۱ A A : یدلوا توف

 النفط ادم قول وا ىلعوا كنىدنفا ۳ ) یدنفا ححرلادع (

 ۳ رکلمضا لوطانآ.«دنل والا ذاج ۲۰ ۵۱یسیضاق لوتناسا هدنلاوع ۹
 ادیب دوا ینیضاق هنظا نامش یدادنا لز هدنلوالا عر ۱۰۰۶ بولوا

 یدلدلا ر ۷ 9٩ ید "لیامورزافص داوم بولیدیابلج

oY1 هل بولیدبا ل و ۱۰ 5۹ يدلوآ ماسال دنا والا" غتر  

 ةللّرع هدنرخالا قدا ۷ 1 یدلوآ یسیطاف ساق" هدندوع یدلوا زومام

 هدازو اردن ۱ دید وا شاق ذا ۳ آو وشب 1 دن دامس زد هدنامش

 یو زرذشم زا لئتتر عبو باوخ همولنلآ حز وغاب واوا لافیدّوا توف
 rak 0 يا e تب ماخ ۾ هیاص يسءدیفحیدنفا نیدلادعس .دحاوح

 یداوا توفنرفم ۱ ۱۰ 3 ) یدنفاهتلادیع ( سردم ندنرلغ وار دمنا تافو

 2 ۰ ردرایدنفادعو نیما دج یرارکید
 كندنآ ی تاتو( مش ۰ یدنفا محرلادبع )

  :ردشلوا تواود ۱۷ بول وایمالنمرهشک,سردمردمودخع
 زدیم ودخ کنید .نیدلماسح (هدازياشع . .یدنفا مح رلادبع )

 یدلواتوف هد ۳۰ ۰۷۸ یدلوا يبالنمرادکسا ۳ رکبر ید “لح ؛سردم

 . ردیدنفا یفابلادبع ی ود ید مقتسم اص ندا زفدع مس وبق هنردا

 5 ردیمو دم كببتتفآ ری -(هدازیهقوج ¦ ؛ یدنفا مح رلادبع (

 ندناتسییع ردم ودح كقعسا اب فیطبلاوما ( یدنفا مج رلادبع)

 شک اعاد یدلوآ توف هد ۰ ۳ ا ٍیتفم 4_سدق بولک هلوساتسا

 E ةصالخ ههیقنط|تاعقاو هجر یاواتف ) قافلأت ( ىديارمسقە بولوا لوغشم



— ۳۷ — ۱ 
 . بولک هیواپمسرد هدر رات af یدلوا رج هدنیدچوز ور
 هپصم_قرهل روی اعا هک ّئاجو یدلپا مدت هنواهروضح ینجرش ی را
 یبلروب نابحب . دعاقت ةفظوپولک راکت هرکص ندنعتفلرصم, يدلياتدوع
 ټارضا جرات ی دمار دنبپم می دو ربضم یبلپا لارا د ۹۳ .نکیهبشایزوپ

 روئنمو موظنم بولوا یظوف یش قوح ندهبیع داصقو تایاکح رداونو

 «صیصتتا دهابم» ضی2ا یدها و بول واش وب + رت یدیاییفنیرانآ

 دبع مشرد یش ڈر بول وا بیس )ماما .یدنفا مچرلادبع )ا

 لضاف ردشمبا لاحرا هد +٩۷ یدل و هرکصو دیم هد نوش زرع مح رلا

 ۰ .بیدبا ندونظمو
o ۱یسیضاق ا لی (مداز ی یدبنا و نه  

 .. زار عاشو .لضاف یدلباتافو هد, ۲ نکیآ
 ت ا چ يضاق یرد 5 هدازبیط . يدنفآ حر لادبع ۳

 7 لها یدایا تافو هداروا هد ۲ .0 یدلوا يسالنم کی راید هد ۱۰ ا

 ۰۰ نکیا سردم ) یدنفا.بج یش ) ىرداپ, یدا یدیادامن شوردو

 يضل ؛سردمېخد (یدنف| دج یلها ( یریدارب رکید ردعاش ورماعيدلب تافو هد

 فلات (لد,نبح) ردشلپا تایپ هد ۰ نکیآ ىسياق سودر ,یدلوا

 . یدتا

 ما ؟تلح« هرون قدم سده( دار دا یدنفا مح رلادبع 1

 رو یالیا 2 هد ۰ E نامرق نکرولک یدلوا 7۷۱ 2۳

 " ,ردروهشم هلا بسحو فرشو
 هعفد کیا رادکسا * كبئالس هعفد رحلوا سرد ( یدنفار < رلادبع ز

 دنس اید ١٣ ١١ یڈلوا یسالنم هسورپ ؛همرکیکم < ایت هرکررب و بوب

 ۰ یدا مرک یضس«فراع + مع ردنوفدم .هدنعماحاغا نا یدلیاتافو

 سیا ید ۱:۴۸ تول واس زالم ردلف وطاا (یدنفام دب رلادبع )

 a * !ندنزوشم شیو i یدلبا تافو
 مهاریارذ أ هد صیق روننذا هدازابابیراص) (. یھ شوز < مح رلادبع (

 نفد سرم 0 هامرهمیدلبآ تافوهد ۰ تن یدنا ندندافخآیرونن

 ۱ ۰ ردفراع < 3 یدلدیآ



۴۳۸ ۱ 
 نلف رص لو بولت هوش | ایلنا نرجبنلادنع )۰

i8 اور ۱۲ ان تم هو قسلواتوف هدنشب كنبجر ۵  

 تکه کشی ااو زتهد۱۳ ۵:۳ (هداز لقحوتق ۰ ید قاذفات نج رلادبع)
 یولوا یتالتترلص4 نیم وکم دنت كالم ەد سالن رخ تول واند

  یولنوتل شارة اماحارت سا قنا اهدنتار رض "ندنف رظرتصموندخ هد

 یتیم لوبناتسا هد Vg کمو شاق هدتام هداروا دار ندهتس شا نوا

 كادر قەبر االن وتمر دشا یزبخ لاح زا هدنبخز ۰ اهدا ییدلوا

 یسلخ-هزادانوناهت فاق وام وتلا ٠ :یدنفا تظاغ ی ۇدنخر ا لاف نددشودنک ىدا

  *مرایشلبا لاا ًاقاعتم (یدنفا یدشر 2( لعوا ر کود 9

 ننه نزودیلغوا زن تیما. (دنمشناد یزاص «"قوفزرم محرلادبع)
 ,نافتهاصا اطلس یدکی تاس واف راغ هلتماقا داوا ز مت ول وا ندننتافاخ اوت

E REE aی زن «  

 ek ردسما فلات

 اتو )تافل ما لعوا بز 7

 r ۰ یدلیا فیت

 ردلغ و تان دنا لع از دب قم 6 هنت یباح :يدنفا مع راد ) ا

 نیدلآیح هرکس یدایا لیصحت يي هيك و هلقتو هیلقع ۳ ردیل هیساما
 هنسهواز ییلکسا هنر یزوربس نیا ضم یدلوا یدامادو یدیع یلح
 یودخ یدتلوآ نفد .هنناب یردارب هدب وبا یذلوا توف هد 6 یدلوا نیش

 (یدنفایزاب مخرادبع ۱ یوذع كنون ردیف یهش رداقلادیع و ۱

 هناسداو قولخو e) یدیاتافو تاتشاب و e Dry نکیا سردم

 نخ ضيفا یدنفا لع نیدلآءالع )یلعوا رکید كمش ییا عاش . لئام
 یتداصق هم ع زدیاشو ۰ :لماکوک دردشلواتوف هد 5 وا رف

 (۹٩۰ بنا دع ) نبناضق, لغوا كلوب ردراو یناقیلعت هناشنمو پنک ء

 (مدازیضخ | هدالوا هک (مصخ . ۰ یدنفا يج ) ىلغوا كنوبیدلواتوف هد

 ردیدنفا ) ېر یداهلادبع ۱ نیارشو نداضق یداماد كيش یدنبد

 ۳ نا ۱ ۰ ریاشلیا تاذو

 ۱ e ندنبلص كذجا ن .محرلادبع ) اا مح رادع (



 و تچ PV چچ

 رومأم هنس ودرا زاخو قازعواولیم :زاقلاب- تب

 ۱ ۳ «ندشلواتوف هرکص ندنخرات ۱۲۷۰یدشل

 ی :0 ۶ كن دنا نیدلاباهش (یدنفا بیسن / نج رلادبع) ,

 هد 4Y یواش ی بهت اده تزضح هد ا ۱

دنناف وردنوفدم هدهکت :یدلیالاح را +۱۱۲۹۸ بولوا یظعاو نوباعیودرا
 ه

 هدیموبخرب ریش وا مث (یدنفا نشور د )یی اب مود
 هسف وصايا كچوک

 قلی رب ی دا وا توف هدنسیدب كنم ارح ب لو (یبنفا الف هل دیع) ین

 ؛ ندنوفدم دین (یدنفا لا دیبعش)نالوا توف هد ۱:3۸ هدنسهمثج

 وو یداماد كشدنفالع .هداز برم ( یدنفا نیخرلادبع)

 رصم هدنبحرر ۱ ثكيالّبتمد ۲۲ زدم نديم < كندنفا لع برشم

 ۲ یرکسیناتلوطا] هد 45 يبینیاق لوبناتنا هد ۶ ۲,هکم ءد۱۳۷۰ یمالنم

 بن. هدنناضمر ٩5 بولوا ییا مور ندص .هدننابمش ۸ یساپلپا مور هد

 . «ردنوفدم درا با لاک را هد (هش یدل وابا مور ردص

 هد ۱۲۰۸ یداماعس رد وندنرلهجاوخ نوباهیارس . .(یدنفانج رلادیع)

 ه زدن وفدم هدنتسهلگسا ناتس هد وا یدلیا تو

 هربخ ٌهعقو بولوا ندنرلهتسوا پوط سا )ا نجرلادبع جابا ) ,

 منش هیت اردک "بودآ تافو هد ۹ ادعاقتم یبلروک تندخنسح هد

اهاشکلم بكم یدیفخ یداریض نشوردیپرت یتتم و اص هلتاف و
 هن

ا نجرلادبع نالوایزبدم اظل بتکمنکیا ر
 ۱ لات ضح یدنف

 لضافو ماعسرد ردیلتورخ (  2 ۵ یدنف نجرلادبع )

 بولواندنن رو شلرروک یتمدخ نسح هدد راخهعقو هد ۱۳۱ یدلوا ۳

 تاداس یدلدا نفدهدنورد ترا هدوناردغلیا تافو هرکص ندنلاس ۱۳۷۰

 ییطصم) نارشالا ببقلندرودضیودع بولوا ندهیجنزرت
 .(یدنفا قی قیفوت

 ۰ ردیراترضح
 یسالنم هفوص هد ۷۶۵ سزدم ردبل یه ( یدنفا نج رلادبع)

 ۰" یداوا توف هدعب بولوا

Eبولوا ماعسرد سزردم ردن دابا رق 4 یدنا نجرلادع  

 رج یزالغوا زدن وفدم هدنسوش هب ردا یدلبا تافو هدنحوآ كنيحر ۱۳۷۹

 ۰ ردرابدنفا یسح نیسحو ۳ ی



 ابل LY ررر قاسحا ثرازو سالو شلتازا ربا تمدح
 دوج نام رشات تاو EK e تدم زا ردا قرص
 [ هر ی ۳« رذاقابنایلطو

 یش نواه ئ و3را قلاراغ تولا | ناش :(یدنانجراذع)

 دما اغا لغ "یعوا مک یدانآ تای نرخالامیر ۳۳۳۹ ؟یدشلوا

 ۱ پول وا سود نر ساو ترضح 4 دفا ج رلادبع)ردنوفدم
e NEVن د چ «ودنوفدم هدنساوتق ردا  

 ٤ تب ییا اشاد (ةدازلدلنادبقب « اعا رج لاذع ۲۲ `

on لترا زو سار هدننح ز۲ ۴۷ زدیم ودا اشا دا 

 وا توف دفاوا لدیق  , daزن 1 ا ا اهل هم

 ۳-۱۳۰ بولوایثاب ینویق زالغا كناشام دو lal) قجرلادبع) 4

 اس ا ردشمل وا :تؤف هد ۹ ییلوا یسللاو لصوم ی هد

 . .روشلیسردبمودخم كکبیسوم هذازاما ینطصمرهاب (كب نجرلادبع )
 هنسهکتالنم دار هللا توفي هدن ویو ۱۲۶۷ بولوایشاب یجویق
 امر تیم شاخ ۰یدلدنا نفد

 بولو لگن اس ( هدرکب بفشو تفت يبا نلادیخ) :

 ندودنک هدیوبآ یدلوا توف هدنشپ كناتضمر. ۱۲۷ :یدا یشاب یجوبف

 . ندشلبدانفد نا كب ینطصم, روشمبسینودحم ندا ټافولوا هنسییا ییرکب

 هدعب يسافا کمی هدنبجر ۲۳۶ ردلنوباه .نوردنا . :.(غا نجرلادبع)
 هدنمر ۳۳۹ بولوا یرایرهش رادناکر هدنرفص شراب یساغا .دنلدو جم

 + ردنوفدم هدرادکسا یدلیا لاح را هد یلدا دعاقت هلغل وا تب

 بول وا يعش یسهکترایدنه ردق هنسچوآ هرکی زا "(یدنقا نجرلادبع)

 ۱۲۸۰ یدنفا دجا ياخ TW هیکتوب هثب : یدلوا توف هدنحر ۰

 5 ۱ ۰ ردشلیا لارا هد

 بانگ | نت ووجر ٍولوا یبیتفم كنالس (یدنفا نجرلادبع)

 . ردشلوا تیز ه 1 ندنلاس ۱۲۵۰ و شلیا

 ب ولو رظا ب بوکسا هنسلیخ رب ردنم ودخم كناشا  راشیا(اشاب نج زلادبغ)

 ۰ ۰ ۰ یل لات دین دخل دبعناطاس تو یضح رنضعلئاوا



 و
 «دنداعسردو يبلوا ,یسیلاوییوطاا هدننابمش۲ ۲۲۳ وشلدبا لنچ ةد رقص ۲۳ ۱

 سردم ی ویا وی ردشاباتان وءدار واهللغ وا ودکیهنالعءدلاوشب ووپ

 « ردراعاخ هدسزو ساق ۍراهعرک ۍدلوا توفەد ەك | یذ ید (كب ۳

 كعءاخ .هدییزنداتافوبددهملا بیررقو lel) یلءیرورس) ییودح لاج یی

 ۳۰۰ نکل ییضاف ررتبسانم . هکر د(یدنفا یعولخ نچب لادبع) ندتاضقىلع وا

 1 را . یدلپا تافو نکیا هدنشاپ ناسکس هدنسيتلا ۱ كنيرخالا عبد

 دېب یشاب یجوپت ردیدیفج تلاش رع. .(هباذ ناوشر» اشابنرلادبع)
  ردشلوا توف هلبصانهدود یدلوا فرطتم هلقلناریمربم هد ۰

 هعفد هد ۲۱۰ و یددحب هنسو هد ۶ ۸ «ن رام + (یدنفا نچنرلادبع) 77 /

 ردشلواروم اعایناونعیرظان هعابطلا را دهنسهرا د| كن هعبطم نداددجتقرهلواهب ائ

 رهام مدهننبدنه |۶:یدلوا توف هارکضا نوقذلوا یبالنمراه شکل هد ۲۷
 هد ۲۲۲ ننزدم:(هداز: یل هزر E ۍئدنادنرفهدنفو بولوا

 قلبا .تافوي هدقب یاو یسالتتبلح

 (اعا یتفم اشا نعرا =

 هلترازواءدنسهعایذ ۱۲۱۵ یدلوا 1 مورض را ضفتلاب

 ناو هدنرفنلاعنیر. ۷۲۸۱ :یسیلاو واضح ءزق هرکسو یدلوا قئیلاو مورخرا
 دن وصیقو ".هرشنا :هنبصتم ؛د.۲۲۳۱ ذوا طفاش لارا هد یو

 ` نالۆاد یصتعوا یدک هرتساس تدانارا دنس اید ۵ یداپآ ماشنا

 ۰ یدنا لیقتاح لضفو ع A توف هداروا ىلا شش هکتیک ذهرظنا

 هلنآ انشا دیشروخ هد ۶ بولوا سردم -( یدشنآ نجرلادبع)

 e ۳ نوای ۲ لات تور راهظا قرهلو هدیرح

 ۱ ۱ .یدلیآ تافور هج هدعب مب یدٌوآ

 لا اه یجرادم)
 كاش نامگ یردارب كوس ردسودحم , كناشاب دو هداز اشاب : دلاخ

TFهدسب یدادا لع هد ۲۱۰ یدوا قرص ناو قاس  

 ناب هنر بودیک هغاضس یوک هرکسیبدادیا بص با هرب شاپ ناهلس
 نسح ههبنس تئطلس اشا نج رلادہع ۰ ردشلوا یفرصتم اشا دلاخ



 E ی رو

 هد ۲۰۵ تولوا ینذخا زا نواع نرتلاو لک و و شرد هد 2 "۰ یدلژا
 هدرا ةت دلانا رمزا "هلا لاصقلا هد ۲۰۷ یداوا قم نیمرح
 یو قدقدا ا وق هتسلالن یا ا .لضاىدلوا ڭۈقەدزام زا

 ردن وقدم هاب دارس یتناوا توف هد ۱۲۲۷ ( یدتفادجاکغار ال سردم

 ۱ ردرآوآ یدقا لاک نافع )درت ا :ندندافحا تولوا یڈتفا طاع ] غ وا

 رگبار د هداژاغاب : یا نیا | 7
 68۷ سم !هنه لپ لسو دم و ست ۹ 7 رشیلوف

 هشت دبی 7 ۳: رال € لیذفا نا ج
 نه هان O ۰ یدلبا تافو هدعب بولوا یسالنم دارفلب

 ی رهطرتقژ از هر اص یشابیبوبق دد )اا نیل رلادبع )
 تن یا یا ىب ويقود یدلوا توف هد ۱۳ یدل وا فرصت

 ) E 0 ¢ یدنت نالا دوج ناطاس 0

 ردش دی اقا مهار ر ارات رادرتفد ۲ كف نج رادم) 7

 نتا بیر یی و هد ۳۹ لا بضانم رود ج7 ندناکلاوخ
 2 ت ٣ ۳ سن

 شل رج به یی f س 1 اس اب ۱دی

 ۱ فو اس و .:یلدانفد

 یاس راما د ۳ 2 ردم. 4 هداژ یرییک ۰ ۰ یدنفا نجرا دبع )

 کم 9۴۱۳ یدناردنوکهب لوک ناو ۷۱ ۱ یدلوا ىلا را :دنلا وس ۰

 e لنعاسا یتدلوا توفدهدندزد یادت هد ۷۶ شا ست
N 4 

 .ردنراهم ردارب

 نفد دا ی یا تو هد r 2 (یدنفا ا دنع 2

 ا ؟غبس : ا ادای یدا طاطح ردشلدا

 بولوا یسیشاب بوق كبار اخ نقم "ناطاس ( ا۲ن رااداب ١)

 ملل ندلج ل زا وففم كرا دو راضهت داوا توف 8 رح الا ی داچا ۱۳

 ام شعار ل ع یلواقق ران ت د
 ییشتضاق دن رصرق لصتف ۲ البا eke زدم ود ای دنفا دجگندیلآوم

 یقفرضتملناوبس هدنلاوش ۲3۷ و یتمآتوناک ندعم دن ارم هدعب ظلوا

 ادع ( لغوی دلوایسیلاو هو هت راژونداروا هدنسهع|یذ بواوا

 یدازا قرضتمیراقآتفش ی ممکب وهم ااغ تول ۋا pen یدعریفژ ةلقلنار مریم



 اپ

0 = 
2Yرانه هنیدیسم نیداق ا  aسردم ) یدنفا نج رادبع  

 دبع ۱ ردنوفدم هدرادکا یدایا تافو هد. ۱۱۹۴ مبولوا يسالتب ريمزا « ۰

 يداوآ ِتوفهد 4۳ خاليا مابیسرد سراچه ربغابهرق (یدنقا نجیا

 ۰ . ردشلبوا توف هد e ( الت ,نطصم:) روئیلس یوبخ ردن وفدم بس وبا

 ها تبدُج زا را دن سهراب یوکناتیپبا :ردیلنالی :( اپ نچرلادبع)

 یدلوآ , یفوصتم لیاعا هلن یمریم هربا ,يشاب یجوبق ءدنلوالا یذاج ۷
 ردوا توف هدنرورم هنس چاقو یدلوا یسک ر لکب هنطا هدنحر ٥

 بود E: MEY بول وا ندفارشا دال( ۰ كب : دچایجاح), نددالوا

 SE ۰ : . ردخلوا توف هداروا

 هود ۱ 15۸ بولرا ندنیرپمهدوب ردیاب (اشابنجولادجع ) ِ

 tan, ED TEYE ve ایا  ریشلوا بوق میم بولوا قصت
 1 + ۰ ردیم هود كني دنا لیلخ ۷4 اد قتیدص .یدننآ نجرلادیع )

 ردنلغوآ ا کاخ نیسجب هدا زاغ نماد ,( مداذنیما , يدبفا نچبرلادیع ۱
 یداوا یب التم هنیدم هد ۱۱۹۰ رانف سس .هدعقلا ىز ۱۸۷ سردم

 النم 2 ید نفد دشا (یشبحلالب) ترص ح بودا تافو ,e هماش

 / . چرم ی يدنا عضو ی ریتم كنم اج یادوک

 تاب 4 9 E هدا ز تم را ..يدنفاتف ر نچ ا 9
 دم یدایا فو هدن رقص 1 کیا یسردم هيا یل داپ و

 ۰ ردنوفدم

 نامش هد ۲۳ مردم ریل رکیراید . ( یدنفا نچرلادیع) .:

 ۰ و یاب لاضرا ھار فانا هدننامش هتسوا بولوآ
 ا نننویاچ وردنا .( یدازاشا دج اتار + پنج رلادبع ۰

 پولو ندناکح اوخم رکصیدیشل وب لال یی هدنکل ءداز از همت ناخ لس ناطلس

 یبمارهش هلباح ندنوباه يودرا ماچ ر ۱۲۰۳ ورود ییهریفص بصان
 ۱ ہیچ دعتسم ناشتا يلارا یرغوط هنا ۰ ه :یبلوا

 نفس ۰ ۹ تورا یهاشداب ترضح بحاصم ۲ ۲۱ انانجرلادبع)

 ۵ |. ر, ,ردوفدم هدنەباج همزایا یدلوا توف هدنجوا

iو ص ا ۳ هداز یدنفا و ردیلقح ويقر ٤ یدنفا نجیب .رلادبع  



 ی ETT نو

 MVE پولوا ندادن و دج يغار“ (ىدنفا نهرلادع) "

 تم اف )هی ek € «یدل وا .توف هدع) بولوایتاک رام وط هدانا وخ

 ا :بولوا قردمو ماد" روا 1 : (یدنفا نجر لاد نبع)

 ,يراتوفدم !هدیچاهجمهرق, ردح ابف یدک و هدنحوآ كالا فا

 ۳ هتسن اب ۾ للم ناسا شانه نر ۸ 4

  :شواپهتلاوش ۸ شلوایشاب یجوبق بولک هتداعسرد ردندننادناخهدنراد
 هلیفاطوبشاب:هددرح هد۱۷۱ یسیلاوشعص هل راز هدنلاوش 1٩ ٩ بول وا یشاب
 هدمدیزاد هدنسهبعقلایذ ۱۷۳ ِتولوا یبلاو همنوق هد ۱۷۲ ماش سلبارط
  "یسلاو نیبا دی هد ۷و ییلاونوزیرط هد ۷ یدلرویب نامرف یتماقا
 یسیلاورکبرایجمد ۷ یدلیا بیذأتینداز لنالبب لصح:داروا اعراب بولوا
 هدننابمش "۷۱۸۰, یلوا :یشبلاو مورضرا هلبتفص كلرکسعرس هد ۸۰ بولوا

 ندنیلستردمیودخع یداتاذرت انشا فراعم «نادهتکن « ناسلاقیلطا یندتاتافو
 قلبا هل زن بدی نوا با ذا ۱۱۹۵ امس )"یکم تزادص
 اا ناش . و ا 6 . (ردشملدنا“قفد هنج

 ینطخ ىلع بح دبش تابت یو دفا جرا دمع حالنا )

 بودآ تافو دن لب رخ الامتیر ۰۷۹۸۱ -یدنا ینا زق هش تب رصعو
 ا ا یدلدا نفد هننادم قوا

 دعب « رادقوح ۰ رادناک ا فتا زا نره ( افا نجرلادبع )

 ) رب کا هود 3 د ۳۸ ل ی :رادیلتس

 هی هر و و ناب یراق

e 7نزم عنخ نداق دش ردفا #2 ا كت نج  
 . د۷ یاب یزایرهتش ترضم رال غر |( ا بو نتناکحاوخ

 عروس یدلبا تافو هد ۸۰ صام رود "یدلوا ین هسا تاقوا

 همش هلن الیخز سل ر ماب تغ عصر وهشم غوا راكد وقدم ات

 ا ناظاس 6 هدازآ خش یبلح ۰ یدتفا نچرلادغ )

 : ۰ ردیلعوا كن دنا زا

 رام زا( ردعر زود تان ادن اد ینهش( دا و 9 .یدنفآرج رلادنع (

 یدللوا نفد هسد راود هدرادکسا یدلبا تافو هد ۱۱۹۱ تولوا اوا

 0 9# رب ن



  ۱ Oتون ۱

 دجع +نیدل تب ةر يرالغوا :رکید) یال وا تؤفەد ۱ سا يل )ا
 نپناضقو ندرل« هدازندلایدص» یخد (یتدنفا للادبع) ردرلیدنفا 6 هّلاروت ۱

 یداوا:توف هدنزکشنوا كنلوالاممو ۱۱5۵ -یبلوا؛اوتف, نیوتکم بولوا
 یادلوا .تاوف اناومطم هد, 4 ی ولاوا س ردم( یننفا اش هچما) :ندیناعزب
 تافوهد۱ ۱۷۹ بولواس ردم(یدنفانچب رلاذدغ) رکیدند ۱هلداعوب ردن نوف دم هدیلق دنف

 نکی؛رایها دبولوا .(یدنهانیدلاوون) ةد رب ندرلن وب زدن فم !هدرادکسا علیا

 دنچ دتلاءاطع) ولداپ کم هینزب ردنا تافوب , د٢۷۲۲ ۰۰یربلاوا:یتنالع

 1 e ۲۲۹ نزن( ید اضرابح) "ندا (هداززو وتکم]ا ورد( دفا

 RS 0 هل مه ناف ۵ ؛ودشلئا .تافو دعب ولزا سالن تورا

 اما هنافو هد ۰ یارب یولخا ۲ فان جیو لا دبع )

 ر ایم أا یدل وان نفد هناشاب ردح

 ب i اک نون دی (مداز نم: +یدنفا نجیرلادنبع)
 «یدبا,طاطح, ردتوفدما رمدنسبرت * اشابلع داخ مکعب ریٌشلوا؛توف دراەنسۆي

 یشاب جوق يدل از داماد هاشاب دجا هداز یلهرسک ( كنج رلادبع)

 ردیداماد!كناشاپا هتلادبع له( ك نچ راادبع) ۰ ی دليا تافو هدب, بولوا
 ېدنږاوچز افوخ یدلیا تافو هدنبیپهب قلا یذ 4۶ تیول وا یشاب یجوبق هدو

 ار وبلا تی ارام ۰ ردنوفدم

 a اشا نچبزلابدبع ) > لا ده با | و ع

 ۱ شل وا شب ست تاوان یا نیم ما اب بەرق 3 ` (

 یلنفاحهبورپ هد ها یذ ۱۱۵۸ ردشلیا لب ییاقشا هدشع ص ه هردضو

 -هنطا رجالا یٍذاجب, 1۲ لیا ا هد 2۱ ر یظفاع روز ره هدنباضمز و

 هد۱۶ فرصتم صراقپ وو, ۱۹۶ يشذدا نع دنس هدعقلا یز تولوا, :یسلاو

 ,ریشلیا تافو هی یو كناوش هروک ذم نیو شوا ا پاج
 ر .ندرانوا هکنوج ربات نوا ندرلهدازاشابشوایس . یدیاربدم .مقتسم

 نفد هوبا هللا لاحرا هد ۱۱۹۸ ك سا یودخم ,بولوا اشاب *نج رلادبع
 : ردشلدا

 ا ردیمودخ سو . (یازایوا + .يدنفا نم لادبع) , ,

 ا
f بی € 

5 ۰ e 



 ۱ هو 1

 AS ردشملوا توف
 ۱ ۰ دی ۱۱۹: بولوآ ارایش

 ا + ردنوفدم هدندرا اتر یدلبا تافو هدنسکیا یمرکی كنس

 یرکا یدایا تافو هد ۰ ردیل هجا 9 ( یدنفا نمحرلادبع ) .

 بولوا e راکبزوا هددسورن (یدننا نمحرلادبع) ېدلدا نفد هوبق

 چ .۰یددا نفد هدنشاب راکس هداروا يدليا, لاحرا هد ۷

 هنمرع ۱5۰ ؛دنردا «سردم (هداز یسع ۰ یدنفا نح ر لادبع)

 ۱ . ردشلیا لاحرا هدعب بولوا يمالنم مرونم ةنيدم

 ۱ e یدنفا رهاپ نح رلادبغ ) 2

 یردارب 8 مودم كنیدتفا ,باهولادبع هداز یدنفا نمحرلادبع تبع

 هلفلوا بوخ تیات زاد ردمودح كنسدنا لع یاما یماح هدازبش

 یداوا یمالنم رشیک هلیس هاب هکم ەد سردمو یاطلس ماما دا٢

 هد ۹ قردلوا یسیضاق لوبناتسا هت ۸ .یداوا یسههاب لوبناتسا هد ۷
 یدنلوا لاسرا هزقاس ها ل ندتماما ه هدنلوالامسر ۱۱۶۳ یدلیا ا

 لیاموز ER هدنرخالایذاج ۱۱6۸ یدلوا یلوطاا ردص هدننابش ۱

 یسسردم اشا نانس یدلبا تافو 3 یحندب كنجر ۹ یدلوا

 رد دح دی رص یدا عاش «عضا وتم ؛ملح ۰ ردن وفدم هدنسهرباتخ

 رهشیکب (یدنفآ اضرلع) ندنرامودخم ردرلیدنفا(هّلءاطع «یقداص)یرلمودنم
 E ردنوفدم هدشاب ردشلوا توفهدنرخالاعسر ۱۱۸۶ قردلوایمالتم

 ( بیرا ) ردرلیدنفا (نیدلا ءاض دو دجا بیرا) .یرازدارب كنەجرت
 ر رونید (ءهدا زلعبرع) هرانوب ردرلپدنفا (غابب وجاس)ی وامودخ بانیدنفا

 (هداز نیدلاردص ۰ يدنفا .نجرلادبع)

 اوت "ییوتکم هدیدم تدءو سردم ردلعوا كندنفا قداص مالسالا جش

 ماش هدعبو یسالنم ررشکی هد ۱۱۳۶ یدشد (مداز وتکم) هندالوا یداوا

 یسضاف لوساتسا هدنسیمرکی بانسهدعقلایذ ۳ یسالنم هکم هد ٤ ۲ ,ینالنم

 پولیردنوک د.ینومطسف هدنسهج|یذ 9۰ یدنلوا لزع هدنسهنس بولوا
 هنعماجلقدنف هللاتافوهدنشب یمرکی كنبجر ۱۱۰ یدلوایمهاپ یلوطانا هدعب

 (یدنفادج نامان ز) سرددم . ودع یدنا عماج اتکا واع یدناوا نفد

 سردم ندنرامودح ردنوفدم هدنناب یدلوا توف مدقآ نوک يركب ندودنک
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 ( (اغا نجرلادبع) ۰ ۱
 برد نادوبق هدنسادب یرکی كتناعش ۱۱۱ بولوا نده رحم یاصا

 هنعماج اشا هلاس بولوا توفو لزا هننزکسیمرکی ككلناضمز ۱۱ ۱۷ یدلوا

 ح ۱ .« یا قد .

 شاسو,یکیزاید «هیفوص «سردم ؛ردیلءزقنا (الهگ» یغدنفا نجنلادیع )۰
 شوخ طاطخ یداوا توف هدنزخ الاسر« ۱۲۲۱ یدنلو هدراتولوم

 ردسودح یدنفا دج یضافینودر (مدازربقم ۰۱یدنفا نجرلادیع )

 «لّصاف ؛رډد را وقدم مدل وقەب ردا ییل وا ت وفهدنبحار ۱۳۱۱۳۱ .تول و۲ ندنسردم

 ۰ یدبآ رپ رد دخ «بیارا

  «نسردم ردیمودخ ندا یسومآ . .(نییرق رابات ییا نجرلادبع)

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۲۱ قرهلوا یسالنم دارفلپ

 یسالنم رکبراید .هیفوص «سردم, + ردیلهرقنا .. (یدنفا نجزلادبع) |
 (یدنفا نجرلادع )یدنا تب شوخ طاطخ یدلوا توف هد ۱۱۲۲بولوا

 هډ درد نوا كنیرفص ۱۱۲۲: بولوا نادنشردم  ردیمودعیدنفا نابعشیع رق

 . یبطخ .هدازهش ( یدنفا نجرلادیع ( .:ردب وفادم هدیرا ښخ ریما یدل وا تبوفإ

 هّللادبع) ییطخ ویماما ملس ناطلس ندنناقلعت یدلوا توف: هد ۵ بواوا

 ؛یدلدا نفد هناي هدهردزع وط هل وف هدنلوالامسر ۱۱9۰ (یډنفا

 نیتج,هداز نانسیاو یودج كندنفادچ . (یدنفا نجرلادبع )

 فیرش» یدلیا تافو هد ۱۱۲۳ بولوا جش ههناخترداق ردداماد كنىدنفا
 هنر هدنافو هد ۱۱۲۰ بولوا ( یدنفا نیبح) يودع هنر روند «ینأت

 (یدنفادجافیرش ) هدعب یدلواتوفهد ۱۱۶6 ( یدنفا للخ )یو دن رکید

 3 ۲۲قرهلوا( یدنفایرسدجم جاحا) هنر بولوا توف هد ۱۳۹۹ بولوا مش

 ۱۲۹ بولوا میش ( (تیدنفااضر یلع)یضشهلاسكحوک قلارارب یدلوا توفهد

 كنرخ * الا عید ۱۲۷۷ بولوا (یدنفا روکشلادبع ) هدعب یدتسا لاح را هد

 ۱۲۹۰ بولوا (یدنفاندلافارش) مودع هنر یداوا توف هدنشبیمرکپ
 * ردشلوا (یدنفادجا )یمودخعهن رب یدلوا یزاترهش یا ماما هد

 ۱۱۳۵ بولوا لوق قابشاب ؛یشاب یجوبق ردیلباح (افا نجرلادبع)
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 1 ,NE .( اجا نجرلادنع ) 3

 3 ۲... اشا نسح ازد و زرا

 ةرازولاعم: هدر خالا عير ۱۰۸۵ ,یبلوا یساغا یریککی هیت یذ ۱۰۷۹

 یسیل اوهنیتوب هد و الایذاج ۱۰۹۲ و یبلا و رصمهدنمرحم ۷ بيلا ودادغب

 سورکبا,هد ۱۰۹۹: و یسلاو ندوب هد ۱۰۹۶,یظفاحم هچناق هد ۱۰۹۳ و

 كنلاوش ۱۰۹۸, بولوا یسیلاو نیدوب هد" ۱۰۸۷: یسیلاو بلح ایفل ادرس
 زوم نایک پرشمدبر ؛عییهش ؛ ېس یدلوا دیهش هدیرح هدنسیدنوا

 ور رب رو میرتوریمت یتسبهبرت(یخرک فورسم) هددادغب یدیا

 ینا 7 ضبفتاب هدنوناه یارس ردیل هتسو , ۱( اظا نجرلادبع)
 2 ۷ وشلدبا لزعءد ۱۰ ۲بولوا يماغاوبق هد ۱:۹۹ بولوا رادهنزخو

 ۰ ردشلا تافو

 ردیلطوآ تلخ رم ) نو ی یدنفا لاو نجرلا دبع (

 ۔ بيق ليسا لوبناتسا نکیآ یاب هسورب هدنلوالایذاج 4 ورق

 هدنناضمر ۱۰ 1 بولوا يسهباب یوطاا هدنرفص ۱۱۰۰ یدلوا فارشالا

 ق زوتر رظفدع كلنا وش ۰ ۷یدل واس هاب لیامورهدنلاوش ۱۱ ۰۲ یدلدنالزع

 بتهم ؛ بیدا « م : ردنوفدم مدنسوقهن ردا یداوا توف ندنبلع بنا تاذ

 نکیاس زدم (یدنفا عیف رد )یو دنع یدبا رایوس رمش حی رع ی دبا سعاش « روفو
 بحاصیعاش ییلوا توف هدنشاب 4 هدنسیکیایمزکی كتناضمر ۱

 یدلو|یمالتسهرونذنیدم : N (یدنفا مزاعز رعد م )یم ودع ءاوس ردباود

 رد عاشو ردهدنشاب قرقردملوا توف مدقآ نوک چوا ندنردارب هد ۱

 ۰ رد ( یدنفا قداصدج هدرا ندندافحا

 هدنرخالاعسز ۲٩۱۲ بولوا سردم ردرادکسا ( یدنفا نجرلادیع )

 ۰یدلوا توف

 ردسودن یدتنفا دجع مخ ( هدازک ریس ۰ یندنفا نجزلادنع)

 ئا روغ «روشع قداواتوف نکیآ سردمهدنسیدنوا كنناضهر ۵

 یدلوا"یئاب یبهبجنضفتلاب ردیلهفک ("یزاص ۰ اشا نجرلادبعا)
 ظفاع نقاس هد ۸ یدل ریو ىا یبرلکبلیامور هدنس ها ی ۰ ۷

 هد ۱۱ ۲۶ یدیلوا " یتسکی راکبهفک هدف بولوا یظفا زوسرغا هد ۹

 « ردشلنا تافو هداروا بولوا یسیلاو سنوت
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 . نداضف ردشادنرف ِق ی او لییسور . ۳ یدنفا ا رس نج ا

 e افغ هه :یادنا طاش لا جیا توف ەد ا

 ندشلط کنجد اس صراط ھر .(هداومانخت ؛ یدفآ نبرد ل
 ؛یلیهافلوبلاتسا هدنزنه ۳۰۵۹۱ بولواالنم * شدم یاب لونا ۳

 :ینناوالیانوژ اهداف اضطمو > ىن ناف فینال ۱۳م" ینداوا
 و ذا ۱ ف رم یر ةدشخیو te) ىد لدنال ی هدن اون ۳

 اهنوزسندرکح 02 هک زاد ۱۲۸۷۸ توا وای لفت کس یادتان دة دلوالا

 كات راق راشم ادا ناطق. دا وفددا روا هبنلوالایذاج ۱۰۸۱ یدتک

 یوق( كب هلیسهخب قرللوا نازفالا دا هدکاشکناک تولوا املی نخ
 فالف نی 0اگر تشن زف زل املك و ید انا واهنو شزافرم دات ی ایا

مود, داعهسا هدطخ دلش اب او
 ê نٿ Ck ی رس ۰ یدا 

nرشوه ردتوش ید سوت ید فا نچ رلادبع  
eکدو فاد ادارا شا ۰( دارو «یدنقا ۽ دن نج  

 ۱ 4 ؛(شهتما ۰ د

 ىنا ەرتە ¦ شرم بولواووفت تستمر N یرایع
 امور ۳ یا وافا فال بش هلی وطاهدننامش 0 ۸ يناوا
 ب روا و وای هر ۳ دم ا نر ایلاج | ۱۰ ی یر و یه

 زارا کی لو والا 2۸ ی را هدر ۰ 4
 یک وند غا دلو توت وفهدنشب ل وا کننامش < ی دبامفادیجر ر

 دا بولو لنرذم 19 :یدنفاد مام )یتودخیدیآرغام ا نو

 «"رذرآو نلیددرامش ال دژ فرش[ لار ی نود وا توف

 ید تافو هد ۶و بولور ىا ,[ یدن| یسانش رم
 ۱ ah ۱ ابا هس ھن 13

 رد یاش
hl۱  

 تولوا سردیو 43 ردح ب ورا اع 4 یدیئا یلاصح نج ۳۳ دین ۱8 ر

 2۱۱ بینا ,ددياشناورد جام یو ,توف هینل والایذا>ج ۷
 ردمودخ یا سد تل 8 ودان شابلاص ۰ یردنفآیربص, :نجرلادبعا ۳ بو

 ِ و ۷ « ۹ ۶ 2 رب 2" 1

 2 ۸ درد ا ای 6 ۳ شو نادر NI هم ةر دنیا اوم

 ,یذاچ ۰ 9 SES :نیج لا دوع 1 €

 ی ها 4 ,؟, یدیارهام دک ص نفل يدلوا توف هدنستلا رکی كن ا

۷: 



 0 م 4 - رج 3 ۲ ۰

 دید يب ی از ی .یدنفا نچببا
 ۳ ۍډلوا توقع ۱ EE) يلوا ا یا لو ؛سردم
 ولو سال هوس (یدنا قاتا EEN هیقف م دج ب رفح
 یی دک نورو ی وک او وب داوا توف م .دنچر ۸۲
 تر ۲راا یسهیب منیدمویپبالنم ماش سلبا رط(یدنفینآ ) یسات

 ی د( یدنفادج ) یوم كيو يدليا تان ea O ag ک

 همت یدلوا تن هکر ,ندناب ۱ ۱و بول وا سالم

 كا >اص.ها !(یدننآ 7 ندرودص ودع

 بود اجر خا نوا رب.( نجرلادبع)
 ۳ چوب : ندارواو e ںیلبارط هد دو 4 : يلوا ېی هک رلکپ سی ہد
 او ا E : رش وا توف هداروا یدلوا یسک

 نر alk) د ا ینباخ هاب نجرلادبع و ۱

 ماظفاحزاقرب ترازو اینچ ۰ ۹«۰یدلوایم یتاغاویتضیقتابهدنوباهنورد|
A ۸ه  

 NS ۾ :یداوا يسياورمم هنسوآو ییوطاناوج ۰ 1۷ یدپرینوک

 رەپ دهداس دەدا e دیس عام هاو یذاج ۷۲۰ “۳ یدلوا نیشنهق

 ( هب ان ار ۰ 2 هر ا 14 نم چک
 ۱ اغا نج لادا r یورو

 بی رب تمو و مابیب هد 1 0 ردشلوآ بولوا داما ةا

 ۳ hh E 7 5 دفان ج اد 1 ( ةا تر * ۱ را 4 0 و 2 ۱ دلوا توف هنس وا بولوا
 ka 6 و ھا 5

 درون يا ا بن پولو| ندا مروي یدلوا توف هدد 4 یداج
 ده 3 EE ۳ درو یاسر لقتسم رادهمولع

Eپد ی ر ر رڈنلل وی 0 هدا هک اب و نج د  

 هدا س A وارا یی اقل واتا مدن اوش۱ + ۵ بوا واوان ¢ سرم

 ا کاک هر 1

 يدنا وشال ۲ وایبر ون انسا انس ید ۱:۷۱ ,يپابا لع
 .. توف «دنلدالامییرپ ۷۸, .يدلبا لزرع هی ابعش .قردار وا ي ءركمسيضاق ىلوطانا

 ردراو,یرهاصم و مجرلاپع مالبس ال جش ردنوف دم هديا ریما یدلوا

 دچا تررضج/یدیس) نو هلا منم »رییاقتلم تولوا يلبضاف
 ا 3 ب 8۷۰۲ ۵ ۴ 0 1F )رب Cs ۵ ا یدلبا لیوحهعماح

 رز

 ا



 با۳۳

 یدیآلطافُ اعیداوآ تون ۰ یلوا سردمتوریک ها رند بو
 7 ردلّصافیدل وات وفهدنناضم ر۲٩۹ بولواندنسردم (یدنفانج رلادیغ) ۱

 ٠ رذطاطخ ی دلوآ توفهدنریصع كلا ناخ دا ناطلس ردیلهنسون (یدنفا رج رلا

 یاری هدنکلءدازهشلائذج ناطلس ( یبلح نجنرلادع )

 ۱ . "یدلیا لا را هذا روا یدلوا یحاشن هرکص

 ۰ ردیموذ كناشا دج ا قبتناردص یداماذ اشا :مسز ۲ كينجرلادبع)

 ١ ) هنش دب بولوا یلیئفم شعر ندنیس ردم ( یدنفا نجرلا دبع .

e 2 ۱ ۰ یدنا لاص “قس یداوا توف هد ۰ ۰۸ هلتمدح 

 نم ردم ردموودحم یدنفا ناهلسیسیتفمهفک 6 یدنفا نچرلادبع

 یوم ۱۰۱۷ یذلوا یسالثم هطماغ * هس ورم رولنى ر5

 ê : ید یخاص هع رک ق الخا ردنوفدم هدیویا یدلوا توف

 fS ماش شلبارط ۰ نراه ردندیل وطانا ( یدنفا نجرلادبع )

 ۰ یدآ دقسمیداوا توف هد ۳۶ :الوزعمبولوآ

 شنا aE رهشیکی نردمردیلهسور ( یدنفا یماق نجرلاذبع ۳
 ۱ ک رددنفادج ینودخحن ردلاع فدا تافو هد ۱۰۳

 شرد ردمزدخ كشدتا ميل ادبع ( ریکح ریکف ۰ یدنفا نجرلادبع )
 ۱۰۳۹هدنامارق نک رولک یدلوا یسالنمماش«زقاس.هنسو و دادغب « ماشسلپا رط

 : یدآلد هداسنهدلایاخ یدلوآ توف هدننهحسایذ
 قم ددب ردآ رب یدنفار ع یناطلس اعم ) شابهرق ۰ یدنفانج رلادیع (

 ۱۰6۰ یدلربو یم هام هکم هد ۱۰۳۰ یدلوا عصا * ظعاویدابارا رقەلياەس رذم
 ردروهشم هللا ةيناسل تسالسو تقالظ یدلوا توف هد

 یدبقا قا ٍلادبع ندر وديص ( هداز یقاب م یدنا نج رلاديع)
 ۰ ردیذلاوم زدم ودخ

 ردم ودع دج e ( ءداژ یدنفآ و ىدنفانجلرلا دبع )

 توف هد ۱:۸ الورم یدلوا یسالثم هسورت «دکم : < ماش :راهشکب * س رده

 . یبا تیغ * راوقو :نخاو ودار ةي ىل هدف الا
 رهشنکید سردم ردنفاشع " ( هداز یصلاخ + یدنفا نجرلا دبع)

 دی ردا ید ) یدنفادجتا) ییودرادشلوا توفەد ۱۷ 2 وزعمیدل وا یسالنم

 ی رد هددیهعوق یدلوا توف هد ۱۰۷۹ بولوا یسالنم



 ۳ ا( دت
  'ودلغوایدنفا 3 هداژزادرتفد (  هدازرادرتفد ۰ یلح نجرلادع)

 یرادزتفد لوطا ةدنرفص ٩ یدلوا مدوتسم هدنضانف یک و و یناک دلودف

 زده Cc kt ۰ ردشلوا توف هدنروح هنس چافرب و

 هد ۳ س زدم رخ ودع " یتدقایلع یلدساما ( یدنفآ نجرلادبع )

 زلص 2 ةغفد هدلاوش ۹9۸ یذل وا یسالنم دن ردا هتشسواو هسور هد ۹۵ بلح

 هدنخز 8*9 یناسا ل هدنجنوا یکی كنلاوت ٩6 یدلوا لیآ موز
 هدتاوالایتناج 4۸6 یدایااقمتسا هدنلوالا یذاج4۷۱ بولوا یتسیطاق زط
 موزردس ناف رخ ۹۸۱ یدانیا لزعدنج ٩۳۷ بولوا ییضاقمرکمشکم
 یداوا توف هننرورمنوک جاوا ٌبوللوا لزع هدنلوالاعمر ۳ یدلوا لبا

 هدهاب کی یتدنازاو یمهفواک ذو تعرسردنوفدم هدنیتکم هدنزاوخ یا زاما

 ید ۍداتسا ڙدزاو یدک رب هدهسو ربو هنر داو ېتکمرب هدا یفدمو عماح

 نالوا هتوناتوشنزباساکر مناج ناکام هاوه لک او اه كسذتفا

 ۰ ردشعای رثارب هلبامج ییراهیشاح

 ۱ ۱ ) اشا : نج رلادع (
 مور و ی یرادرتفدرضم هدمب بولوا یبدرک ن هباشا , مسر ضفتلب ندمت

 ۹۸۱ بولوا یسکپ رلکب شعرمو هسورن هدعب یدلوا یرادرتفد یراج ا
 13 ۱ £ یدلوا ینوتم هدعنو لضفنم هد ۹۸۲ بولوا یتسکی راکب داذشب هد

 ۳2 وفهد۰ بولوایدسنوعم نم ىلع ردبل یسکلاب ( یدنفانچ يلاببع)

 ۳ ۰ ردشلدبا نفد هنرق هاک زاع هدهسورب هدننافویدلوا غیش هر

 ٩۸۳ بولوا یستفم هتک < سردم (شوقاباب م ۰ یدنفا نجرلادع ( ۱

 هیهات وک ( یدنفا دجا ) یودخع رددستنم هعورفاع یدلواتوف هدنسهدعَلایذ

 شیورد « مرک ۰ مع یدلوا توف هد ۱۰۲۵ الوزعم بولوا یسالنم دارفلبو
 زر ۰ .یدیا داهب

 13 زر كنيدنفادجا ( هدازیضاق ۰ یدنفا نچزلادبع)
 . .مرک ٩ یخ یذلوا توفهد ۹۸۵ بول وایرادرتفدلیا مور هد ۹۸ ؛یدلواهقرفتم

 دا تافو هدننحم رات كم یرکید یضاقیرببولوا یردارم کیا یدنا
 a ai 5 ۰ یدبا ندفس

 ندشرتضنودح ؛طظعاو وا ردم ( یدنفا نجرلا دبع )
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 ردو اتع عرش

E 

 7 یا :ملکلاراتکم "لیلق یلع ؛نیلف اسا و
 ۱ مار :توف هدر هنس رایت ر یخ بیا: انا

 ام E چ نیک هل E ا 3 ت ا ۰ ردنوفدم هدهدد

 سرم ردیمو طي تا سنوو دن عام عماج... ,(یدنفانج ا
 . هم مر تیبا, نور رتشمو کد ديل واټ وف ممه ایولوا
 e 2 ٍتوف هد ات : رونی اشم ( شام رق :یبیانچیلادع) ر

 رس دت دنا كيب پراوا نه مو یش) یو روراو
 ,qore ف 6 هم 2 ر ااا وا (شابهوق ر بلو)هکی چاپ دج تکا يانا

 ۱ ۸۷, قفس بجای نو E (یبقانج پاس.
ER el Rieلصاز هلو دم چندا شرک  

 م ۰ ابا هر لا د ۱ US رند شط لاج اود او4 ردیلوآ

Ne:میل وا توف ود هو رپوماغ نون لضقا نیا  
 لٹا

 یهتدآمولع ا ما لمینت و (هداز لزا «یدنفانج رادبم) <

 یر 2 ۳ و
 : يعش يس وم هد واز ایا e چپ هددنوق

Eهراوج او 9 9 ل رت بودا تافو دی  
 ا مار سینا تی ید لوتف 2 قد دم ا
 »9 ۳4 r : 3 EA +۵ هشت اعاد e ھر انار ال یدلیا تفل

Cyجبر تشر 7 نیش رندر € ینا یاش  

 یناو ۱ ۳ k3 E ی ناخ زو ی دو ءدارهش هرکص یدلیا

 هنس چا اقر ° کم ترا ی ۴ اف يس داق جا yr یدل لاطقتا

ETن  ANEیراهقطالم 4 ر سو 5 رز رد درام  
 و لغب هم ار عاب هه 9۷۰ ۵۰ ت چر هل ۰ ت ۰ 2 شواو

 31 اهوکص ظفاح ردبلعوا قطصم یلهوق ( هرق۰ یدنفا نجرلادبع )

 و « یشن ماف وا ایاوبلفتو مت "ل يذطخا-بۈلو|ىھيۇرە
 کادر ۲۸۶ ی یا لا زاوا نانکت قسط وا تو ادغام
 ua یدنفاللع,.. < (هدازیادلابا ئدنفا نه زلاطبع) ۰
 بؤلوا یسلان »بلح هد ٩٩۷ یدلوا یسالنم هرونم E النم كلبا هد

 ( هرم سر دور )۰ ودلضاقخیدلوا توف هدا ۹۷ام



۱ 
 ی هر ام در یزد E ی نج رلادمق)

 قو تار لاا ن 3 “راندا ها وا

 اقاب نانو رذنق وا نیت و هل لو دنا ن و

 فا : رفت نرخ ناف یا رخ 0 ناشد ناطر درک اش

 هد ۹۰۸ نکیا؛یسیطاق یارک "یداروم ناسخ قلی ةرکص و یداروبت لا

 2 ام یوا کامل لاش عرف e یادبآ«ناتنلایرتس لاف لوا توف

  (تنوف ندا ٩ ۱۷ نند رشم ی دو ج ةداعادجآ " (نچرادیع) "
 فا e ر اة ا ( تابا بت یا

 رو ار ی یو کرم ت اد برم 9 یداوا
 اسل عال سیاس چ دل هر کپ یا 9 لها !ینلوآ ات توف 0 ۹1۹

 :ننيلط ةكنتااتسفا < لیتا“ EE "یی ن جراد )ا 7
 _ ابو فلا هر رشح ىا زان اطا "دليا دلو ار
 نا تی ۵ ژاوکضا ىدا ا تدوبعو باستا ٍنکیآ هدءرص

 ۱ 2 الموت دام توک رد هد ۸۸۸-یدوقوآ" بس ef قلا "لالح

 هد ۷و ى هنردا هد ۸۹4و یسردم نخ هرکصیداوا داماد هد یناللطسف

 یدلابا:ل عف 1۷ اعدلوآ" ناب مو وز ر ودض اد شرکت لول

 ۱ اوا لا مور ردم اب انا رو ټولو یتلضاق درفدرف رگ 12

 «)اعیذل وا: نرد ییتدیمک" نیب نوا تاسف 4۷۲ یذلوا دعاقتم هنتناتففم
 هنا( رشا ا) لاس رب قلعتم دناواتفیدبارعاش هددالثنسلا < غیب ؛لضاف
 "یوا چ اكا وکلا دو “السل ادع «یازرادبخ الا -یدزاب هلاسراز
 ((باعزتآع)یلیعش لیدر توف هدنسارا ا 3 1 يرکي بولوا
 ىدا ا یا تالو دل الامر ۲ 0 |: یس ردم ْن دص یدنفا

 ژدیا ا زیدالادبم) دن ۳ a ياخى ردآ 7

 ۱ و 71 الا رو ۳۳ "رذندا ره یاد ودل فا و

 هرم یا یی ال 4 ىلا :یدنفآ نج رلادبع )

 تولوا رمت نسا 4 سم رد درک انش ed + رود كل ىعأقر

 ay رکت هد۲۱٩ بولوا یسیضاق لومناتسا هد ۰



Eها  

 ردنشلنا لاح را هدنمرمیشع ٥ رد دیماط سپ كیزیاب .تیاحور یاضویت

 ر دیش ثكنيلازع ماما تولوا یدراف دج ن هللا لضف لعوا یسحنزوقط

 ردشلبا ادا ندنوب یظفل « ناکحاوخح » هک ردقلامخادیع هلاراشم یسییتنوآ

 هقالخا بید «دیاقع+هقف «ثیدح «ربسفن نوجا هدافتبسا یتقبرط رارسا تاذو

 یدروس, داحا .یتسهدعا قلوا داشراو كنلبست نوجا یسیرد» 2 بتکراد

 . ,یدشد ۳ هرکص ندنآ لغو یقا ( ینیتمارلع هجاوخ ) یظفل 1 نازبنع )
 ردشلتا أدب ندیدنبشقن نییلاءام هجاوخ يخدیراظفل ( ناکرزب نادنبشقن )

 هک ردپنم م ا ترضح ( هیفخ لها ) ردیرابقل ( كرزب .دنیشقن ) ارز
 نیاکاهکر دهتسوس هرج ثرهح (هنورکلها) رولک ندبو هراسویدنبشقن

 ردلبلقیلاجر هکردلصاو هننرونلايذ نام ِترضحب :(هیشخمرونلها.) ندردات
 هبعافرو ه رداق (درهجلها ) ردبتقرط یراخم دم نیدلاسث ناطلسرپما
 ام هاقناخ ادا (اطعنیدجا ( نایاب هنا رد ادتارد هيرهج قرطرتاسو

 هکر دابنح نیدچا ماما نرو یان (فوص), ادا ,یدا (ناضغ,ندجا ) ناب

 ۱ ار رشد (هزجوبا )ها (نلویسلانبح )

 بواوا یسالنم هطلق هد ۲۱۱ ردم, . (هدازقاشع۰ اا

 اه ا ر ۶۶۸ ب ا اھا ا
 جن یتسهلق سودا پولوا ندبات یاعا ر( یزاف نجرلادیع)

 لاحرا هدنرصعناخ ناخ رو |ناطلسقرهنا وب هدنابرا را لاسو دیمزایدلیا
 ,تراعو عماج بولوا نوفدم هددیرق يب بویسنم هنمان هدرهشیکسا یدتبا

 ا 5 ڈارډراو

 ا رب ا لیدرا نیدلام ا E اد
 3 I . . ,«يدليا تافو هد ٥ راد

 "ثدحم ءةقف ردیلاک | تا ردیلغ وا هلدچ اب لع (یماطسبنج یلادبع)

 یابد هلا ءالضف ۳ یرایف نیلا سمت 2 يدا ندبفوصتم و روم

 ونک یدمس هدهسورت یبیا نسیبلیا تبفو هد ۸٤٤ ,یدلیا تبحاصم

 .یدلیا فیلأت ینهریاس واهکلانا وغلاف ةیکسل ما وف)ردن وفدم

 E هدنسانلا كلوبناتسا بولو| ۍشاب نابکس . (ا نجرلادیعر)

 ۱ .ردنوفدم هدنسوپق ایا یبلوا



 E بس هه —

 o زا يا هناغاش رکاسع بوشنش س ندلق (یڈنفا ىللاع)

 ۱۲۳۳ تول وا یرظان لاخراج ه یتاکراثولاق هد ۲۲۷ یدلیا لاصفنا

 ۰۰ روا و سا درگ و وا توف هدنسید یمرکی كننابعش
 N :«یدا ردم دعتسم ندا

 یاد دان نا نام ماتا لیست ةخا حس ۰ یاودعع قلاشادبع)

 بیرق دیار است هداروا م شو شک هربلا"یاروام نذازوا" بواوا یلهظالف

 وضا دنا ضوح تولوا زاغ ندهضح قبرط ردشع وط هدنسه رق ناودع

 راس تاز یدنشلا هتصو ندرضخ تناخور ینا ادا هک د هدنجا

 دنقلا ردشلناتدوع هربلایازوام هش تکه دمرکعشکم بودا افحاو

 مزا يرق ةنلاس وتلا ردشخلوا فض واكو هد ( هخاوخ) ادتنا ندنلاعر

 یسهقبلخ كنا (زدهرقر هدازاح) یزکو رافزام هخاوخ یمهفیلخ یدلوااق

 دوت هتحاوخ راد( زدنوکر دا راحت هدەنقق ) یونقق ونقق را دو هخاوخ

 رابتخا یتسءدعاف كتا دانسا هزبع لا تباکح ندنناش هرخا یلاح یدنک

 قش یا جاشن هکرد (یاز یار خلع هخاوخ) یسهفلخ كانون ردشلبا
 ۷۱۵ هدنشان زوتوا زوب ردتشهروساعا ناڈو هللا جاننن هحاوخ یماجالنم
 دجم هحاوخ یسهفلخ كيون رشتا لاحنرآ هدنزکس یرکی تانسهدعقلایذ

 دنیشقن نندلاءاب دم ءاشینهفیلخ كوو ليس ییسهفیلخ تلناو ینامسابا

 لات هاو ر توا هکزارونوادعا ییا نوا بولوایراترشح
 یجرب راروبهدیا دادعت هلن وب قاذ شب نوآ ردن ور یشدلوا ندقلاشنادبع

 ,قیدصلآ هناذبع ركبوا ترضح نيم وا رنا کیا حد ملام رقت رح
 ناش نالوا ابقع مزا دلاس رشکیآ یکم یسخج وا ردب رلةرضح

 مساق ترضح ناروی لاح راد ۸ یشحمدرد ردرلترضح نان .یسراف

 داش مامایی ردرب نداعیس یاهقف بولوا ممعیضر زکیوا نند نب
 یآ نبالغ ن نیسخ ن نتداملایز نیرفاب دج ن قداصلارفعح لنعاما وا

 یسهع رک ك مساق ترضح هکر درآشمر ور لاحراهد ۱:۸ تولوا آر ضحبلاط

 لاح راهدنشاب چرا شم هدنلاس ۱ یسحتلا ردس ودح كن راترضح ورف ما

 ردوا باضف اخر ندرفعح ترضح هک ردہماطسب دیزناپ ناتلبا

 هکر دباقرظارفعج نبیلع نسلاوبا شا یسیجنزکس ردشغدیسبوا ندییسو



 را ۱

 هیفوص /.یدلوا TOE اعوا
 یار هد دیش 3 .یلو|یبیلاو ناءد ۱۳ «,۲.بوببیاقلفرصتم هدونلفو

 الا ر هم اے زر ید هلو نسم مردتقم هری
 « نرسا ا اا تا دف انجح ادع 0 دوم as یا

 دمآ هرکس_یداواددعاقتپ هدنښپ وا هغیاخ یباح_یسیع هم یداوا یضاق
 یزهیا یدلوا توف |مد ۹۵۰ هتک هنب قزدلوا ین هیسلماو ۱
 نور کام اف ., ییبآدقتسم , ؛یج ع اک

 را وشرط ام خا ید لا هطع ا :اوخ . (یدفا صلاخیلبادیع

 a جرم دا ,زداش یدلوا توف هد, ۹۱/٩ .بولوا ,یرادرتف ۳1
 ىسياق ماش.ساباږط هدننچر ۹95: ردیلهملق ,رانف. (یدنفا یاب ۳
 ید لانتیالاددش, نهذلاد دج علوا توف مدنلوالامیز ٩۵۸ بولوا
 . دح ردیمودحم كن دنفا للا ضف لز از فاق ا اف یل ادبع) <,

 «یلبنالس, سرد یدلیا دلو هد ۸۹۰ ,ردیدنفا دی :هداز لولعم سنوات

 ید فو هنتکم يدح ردشل وا, توف هد ۱۰۳ "الوز تب بول وایمالنم ماش

 رر ..ر ند راو يسفان قاس ماغاو ونو لب «یناوبد رد ها
 ۔ردندیلاوم ردیمودخ یدتقا دو : (هدازیراسکی .  دن یل ادبع)

 دج يداماد يدا دوج ياده : (يدنفا ا ۲ عمر

 یداوا توف هد ۳ پولو یش یب هکتاش اب دعءد ۱۰ . ردیلغویدننآ
 ۳ ردیف دوبساوتا ندیلاوم یو

 ینو دخ يدنا وص ار لجاص ردیلد ردآ ۷ یدنفا یاد 1 1 :
 5 چشم ا یسلنعو یسیلس هنردا هربا یزد هد ۱۰۷۰, ب بولوا

 دف 5

 عباج کی م هرکس بولوا یھ يبهکن اشا دج .مدهفردق م 8 ۱۱۰۹۷ یدو

e۱۱۷ بواوا یَمش  یسقکت یدننآ دو یاده هد ۴ یدلوا  

 یرایما) ینا یعاش «قطان «لقاع ۽ ل ا توف هدنزوتط یرکپ كنبج

 هلن تافو هدنسگیآ ن روا كتيرفص ۱۱۳۲ ۱ (یببفا مع ا ی ودنخ زد تا ۳

 ی لک ۳ :يدلدا نف .هرادکسآ

 یدنفا دی یو دان دف تو NE دانا ردص+ ۰ یدنفا يطادبع)
 ۱ ۱ ..ردیغوا

 تب ٤ E E د * / رب یا =



۷ 
2 

 e e ROE ردع واد تایل دنا اساس ناو

 ۲۷۹۹ ناز نوتکما ۷ ۳ ناف نشل دفا داد )ا ت
 EE < ناو ۲۳۲-5 یا ر کد هتسنیتلا تترخالا را

 ۱ : یدار۴ترف هود دن واوا اک یر کک هد ۲۲۳ لواڈزک خر
 be ER ژن ردیناما كدا ن اا

 زایی نا عش یو د راشو توف مد دملا بول لوت ةنفف و "دتا

 نیترادش یوکس الداما دتر ر قدرامظعا ر دص( كب دیادي 2
 4 ی راو تنش, ایڈ الرا “لاغر 0 7 وتکم شیفتاب

 E شا لاصفا ءدوالآ e r بولوآ یا ء رک
 ةا 4 سن تر a ٢ ا 8

 ۲۹ یداوا ین رک و نب مرکصو یسج ها ۰ هد هد ۹ : بولوا ي تاک

E Gee ل 
 acc dd ا ل 7 ید لار دن
 یوزر .وبشو ندا ۱ )ا ديلتادبع)ا 7

 a ا .. یدپاشلوا ف رصتم دزنا ۳۹
 یدلواتوفهدنرفص 1 بز نوک (یدنفادشح-ادیع) ۱

 هک اادنهر الر ڭا هه ۷ خ ۱ | یدیدنفا دفا یو دار

 یی نم ید یخ کشیدن بم هاب .(.لبا دهی ادیج )سن
 ر اون کت يبا ات. هل هاب شیفاب بو یوتکم
 دنياى ۴۹ ,دعب ییلشنا , لی بول یا: لوا دقي کا ہل دعب و یلاع

 هدعقلا ىد ۲54 الو زعفو شل وا لوا "خوک نا هنی-مسپ 4 ایدوا وایت مک ر

 یی ک یا نفج شنید دنامه چب لیا ی شلنوا توف هدنشب كانتپ
 ا باس هوا الع ادر ءردشما تافو هد ۳ (عاخ 2

 هدنلا و تولوا یشتنم ماش -نیلباوط یا دادی ب
 3۷7 ۰ لار اشسا ىدا لضاف ردشلوا توف هدعب بولوا ا

 بولوا" نیا یراوش بولت نددناهاهرک انظ “ت دادب -

 ۱۲۳۳۹۵ I | یو كوف هد ۰ یکیآ هدتسود را قاتل

 :rG ولوا قاف رانف رهشیکی» سردم ( یدنفادجا دادبع )

 cird ىدا توف هکر فواروا تا هشنر حالا خیز

 دجا درکو ندناقلعت اشاب ینطصم یجاح یناو ( اشا دی ادع )



 بس ۳

 رومأم هشرکب هد ۶ یدلوا نیو یراوس E یدنلوب هی ا

 یساضعایروشراد هدب یعاقمگاق یږیشم هبطبض هد ٨۸ و. قیرف هد ٩ .بولوا

 ةدوعلادمی یدنلوب هدنس هرصاح هرتسلپ پولیر دنوک ه لیامور هد >٩یدلوا 84

 ۷۹ ید وا ییاقمماق یتیرشم هلعبص هدنرخالا عير ٤۷پ ولوا ۽ يباضعایروشراد

 یریشم ,ناتسبرع هلن رازو هدنسج اید ۷۱ يبير یروشراد هدنلوالایذاج

 هدنناضم ر رویساضعا ل و سلجم مد رخ الا یذاج۸۰ . ىريشمەبطبنمەدتاپ مش ۹پ و وا

 تستر قلمالس هد ۴ یدایافمساهدنیج ر٣ بول وا يريشودرا یش اینا

 لزهدنناضمر ۸۰ بولوا یاداموق یهح ا هدنبحر ۸ . بولبدبارومآم

 یجندرد ءدننجر ,A۸ یدلوا و دی یرکبع تقوم سلع هرکس یلدا

 : یماضغاتا ودیاز وش هد ۳٩یددا لع ەدنسەدعقلا ىد ت بول ا میدیشم ود نا

 توف هد ۰ ۳ قرتوا یی یزوشزاد هدن والا عید rio ار

 جیم :یلزوبرلوک : هما اریصق یدازواجتمیناسکسینس ردنوفدم هدهب را يدلوا

 قرف كب یناجردجا یجاح یودخ یا قّولخ < مضاوم ۰ برشمشورد
 ۱ ۰ “يلوا توقان ت ا نکی هدنشایرب

 | ا د ب 22۲۸ خم تا
 ترازو هنر هدنسيدمكنناضمر | ۷۲ رد و دم كناشأب لعدح یسلاورصم

 ىسەتس [بولوا زوم مد ها شلا هاو الا یذاج ۸۹ بولیروس ناتج

 هاب یسبزت د وچ ناطاس" ردشلیا"تافوا اف هتل یرکچ كنس.دعقلایذ

 2 ۰. یدنازهام بل یوم ولو تاج مراع سس

 نغدو رک هلا لیصحم ودل و مط دبقار ۰. (:یدنفا: فازشادیادع )

 یحاصییوط دبهدریسفت. تیلو 544۸ یدلوا ظعاوو؛یادنشقن بولوا
 ۱ هایم یدا ها زاب بهم" تیدابولوا

 ردیس تیز وداب چ نایاب ناول دیو ر (یدننادیطادبع), ا
 «.. ردشلیا لاحترا هد ۷۶

 كندنقا ذفآ هلا ضيف ندرودبص . , (.مداز دفا یدنفا دج اډبع )

 بولوا یسالنم هلردا هد ۱۳۰۳ یسالبم سد هد ۱۱۹: سردم ردسودح

 ۱ ۱ ,. ,« یدلوا توف هدیب

 بولوا یسالنم رهشیکی ۰ سردبم (  هدازلیریوک ۰ كب دی ادبع )
۰ ۲ 



RNدیوتا  o.لود یی  
 :ماشمد ٤۸ بونلوالزغ .هدع یدلوا یناک یاتیمملپار نت

 ییا لوس درج و و ل« داانا یدل
e؛یدلوا ليام ۈرريصەد | ۱۷6, ییرانعیضاق لوطا  ) 

 بفیرظ مطب ۱۳۱ ۳ EES بولوا مت
 ٠ (هنلدلخ هاپر) 7۷۰ یا :قوطنوا تیم شوخن پي
 ینارمبج ۱۲۹۱ ی هددنآهدنهم ) یدنفا ملطادبع ۳3

 یراشوص ید 4 ۵:ییلدیا ید دښو کار ردیدیوا شین اید ۹ یو
 هدرافرط وا ې بول وا .ېمز قمماف هز مایضق لاصښنالاپ هد 15 یدادبا هوالع
 یرظانوص,« | نریدنهیخد :( :یدیفا میلا دبع ل يرصاعم ریه وا توف,
 یا لا مو ۱۲۷۱: یدیلوا کردم هنصاخ بنا يدنبابعش ۲۰۳ بو وا

 )ت ا ا یوی و نو لشاط دن ویر
 NYA, gh وج ملا نکیا ندهعا . .( یدنفا ملطادبع )

 هد ۷ جو ایش ۷۹ وارا: یچا داپ نماهای مر

 الا اچ اللن ن نل یر دحر اول یوا مدع: :یدل وا يمالن» 9

 ۸۳: بیل نویی خاش ( (!یدسفا. یريم ملا بع ,جاطای)) ۰
 بار يدش سا نقد هد هر درام بودا تافوهدنحوا هر الی

 ۱ .یدلوایربدم تاچ[ شنای نزاع, اقوا اه ر(!یددفا میلادی )

 یب دچا )ې ذ۹ لو یراتیم فقه دمی ری كنیجر ۲۸۸
 كنبرخالایبب۲۹۶ یبلوا,راشتبسم, رارکټ مدنمرح-۹۲,یدلیا لاصفنا هچنشپ ,
 هد ۷ ۱۳ ۰ :لاصا يد ٩۲۹۶ بلوا ,یرلنا , باقا ي الا هوا هدنسپبب نوا ,

 دی با یو یی ان ((اھمردنون دمه دویق رک | یدلپا لاج رار
 ناونتجایو نام ج هنوف ةربول انینرارومآم هلدع ) لب یدشر ملفا (

 و یا لپ 4 + دشپی نفدهب وب هتفمینرین ول تانبچر ۱۳,۲ ,الوزعم

 ۳ 3 ( اھا ملطادبع )

 رک ابع هدنادب بوییک هنوباهنوردنآ هد ۱ ندمودجم غال لنوزب رط ۱

 هه بول ادیت یا ۶: شلدا غارح ه ه هب اهاش



 تم 0۳ س 9
 هکتار جزو نداد راوسو هشوارهز ( یافیلأت ) ییدا لفاف اد

 ول دآ مات ننه اش کی رصق ,ندندلوطم تاقلعت هاتف  :یراهشاخ

 هکر دیدنفارلاص دمع ییلودخم یاراهیهاحدق ةنرخنآ ناهن ییا التمن « رانا
  یبالنمرادنکسا ید اما «یالّوا .ثوفآ ةدمىب اع ولا ا ۱۶

 سزدم (یدنفا ملل دبع یجاعب)یلغوا كنو: یدلیا تافو مد :۱ 1۷ ئد
 تب و دیک وب تو هد ۳ ارا

 CEE ERE ج ۱۷۳ ( یلج ميلاد بع )

 اهل جو خر قم دا 2 ردنا تا اد( ىدا وا
 A قد تجاری اواو (؛یبزک + یهریوقا لار ۳ 2

eب۳ 2ى0 اةىقف° ول وا "توف" هان نرخ الا یا ٩۰۵ تولا  

 وان را سراب" ربا نافتع رق : * (یفدتفا مللادتعا) 7

Eبس 7۳۲ مسیر فوق مفغوش الدهایذا  

 وخ هد فا E ن ا ایسا دک هناسرت (افا مللادع) "

 EOE روفذم دف دزاب یا ید وا"

 ف رز و هی زدن داما داند دارت ۲( یدننا يلنادبع )* ۷ ید

 هدنسونقه دائى اوا وفاة ۱۷۲ ر دشت وا یصشییماحدب زاب ناطلسیخدهد راطق

 3 ) یدنفادج یر رت 3 درد یلتعاو ین 1۸6 هیکنویدلوفدم
 e n Ey . ردشلوا توف هدر" بیدا

 , یهود فایل اب او 3 (یفادم)

 یف نیم رحل هد ۱۹4 اوت شام ون اهنوردناءزرکص کر رک
 ` ەداژۋا ةد یدل وا ینا کم هک ۳۱ 2: هناودا"-یسمایوتفن امت نو

 هد YAT "یدنفا :دیعس ) هاب ز لا :ردندنفا فا ین ودع سلوا :

 كنىد ەقل ىذا 4 (ئدنفا یاد )کیا اردشیر 9م تور

 اه ردلۇفدم ها ردشلوا تّوف هدایای کی

 هب ردا یدل وات وفهد ۳:۴ بزلوا ندننسردم (٠ یدنفا عو

 E ۰ رد وفدم هدنسومق

 هد ۵ بؤلوا :Eat چوق 4 اغا ملطادتبع جات

 ۰ زد وفدا هدراذکسا ودعا لاح را



e 

 اال 2 ںی بی کیلوا بوف یدکیباج دک ۱۲۸ ۱
  1هنآ دون دردم + 1 هدازیخا . یدنفا یهلح میل ادبع < ۴

 سرده یدلیادل و ەد ۹1۳ ردیسهدازه اک كنيدښفا یدونمهللا لعبس مالسالا جش

 لوماتسا هبنشب نوا ,هانیج را ۱۰ ۶ یپلوا ,یبالنم هردآ هسور بولوا

 هدف ۰ بولوا یرکسییضاق زط اهن سهم ایا نم ۵ و عیسی
 ودشناضمر ۰ ۰4 بولوا ییوطاءاردص ًناثهدنرخالامسر ۱۰۰۸ یدنلوا لع

 لزع هدنسەچجایذ ۱۰۱۱ یبلوا نجام و رر دص هدد رقص ۱۰ ۰ یدلدبا لزع

 هښ رالخ نام اردرعاش + لضافیدلواتوف, هدندردنوا_كنمرع ۱۰۱۳ یدنلوا

 نناکسعو یراهبعرش جو یراهمانففو رد قوچن قابقیلعت بولوا یژلهلاسر

 حابشاو, رنعورود ها نیل وصفا عاج + ,ین اهقملمت هج اتتفم ج یش ردلملاروتسد

 نموشلادهاوش و شعاب حرشهبهبادجزولوا هنغاحر رنک نالوا هدنشما وه ك رب اظنو

 (یدنفايحم)ندلاوميودنتندن وبرد راو ی رهص هب یدنفا د وهلا وبا ردشمت اهچرت
 بونلوالزع هدنشابش ۱۰۲۰, بوبلوا يمالنم رصم هد ۱۰۱۸ سردبم

 بنا( هه رحم )یدیارورفم و لضافر دلو توفهدنش:قرقدماشهلاوش نکر ولک

 كيلالس .سردیم (, يدنفا_يزوسبدوج )) يعودخ رکید ردراون یئیل اقرب +
 هلیارودهبفدرشیکیا :ییرات ول وبم هننردا.,:هتسیورپ * بوبا ۰. صه, ۱۰۳۰

 زدنوف دل هدشنای یرذ یدبا دنیای ترد یلل کی ادل وا توف ند مشی زیش دنس دعقل یذب
e 8 5 یدنفا اري مه ییودحكيوب یدنا يقسم 'دفيفع 

 یدلواتروف هدنل والا :4 ۰ ۱ 1

۳ E ر ا E یدنا ميلگبادپع (7 

  ۱وا توف الوازع هدنناضمر  eeدچا مع چکا
 ردیدنفا ٠ جو ۱ رب

  3:(ئدقا ملا  Eودمج لار

  ۰اب . 2 یدشلوا توف:هد ,۱۰ ۱۲ بولوا یشآنلخ هننرد هد

 ( ردیب ود كند نفاد ندیلاوم ) هدازیخا ۰. یدنفا ملطادبع

 یدلوا :توف هدنیجر,۱۰۸۰ بولوا .یهالنمسدق .۰

 ) سردمردیمودختحوصننمش مدقریپردلیلةدنص _( یدنفاملطادبع
 هنس وق هنر دا ی دل وا توف دنشاب شب ناسکسمدننابعش ۱۰۸۸ یدلوا یبالبم ماش ؛بلح



 ۳ م

9 ۱ 

 ها فا 2 افااا ا رادار 3
 ندناطف شد( جا دا 3 ) ناعندالوا نوا شنای تافو

 (. دنا دج مش ) سرا ند زان ۇب ور هلو ناخن ادبناطانسخ و نوا
 هد e a با j e SORT :ناطاترضع

 ایام ببر AI نیما 6 ل هلن ۱۵ام تب ^۰ رشلیات افر

 ` نىدا الد ۲ راد ودآس .كنىدنفا تاج اطاق / ) یدنفا قطادنع) ان

 دناشک یدند کیا قوا كثر خالا منو .۲ ۳۷ "راهش تایط ڈوب اھ یا ان تنول وا
 هدن خال ا ی ذانچس 4 ۳ ع دتیا تووههنتم دن هد داو الا تن ر ۳۸ دیار توک
 4٩ و یسلاب *لوپناتس هد 6۸ ینیاقهکم هدنمرغ ۶0 یتالنم كثالتت

 باوا یی وام هدا و۲ یدل وا ابطال هی م ڑکب ین قد
 یری تطاق ۱۰ للوطانا عن ضح به هت ید لدا + لمدن وکم ناو" اید
 ردشلواىلبام'و رادع ەدە غى هيچ عذع۷ بۆل وابطا سنا هدنلل یو
 راش وا یبا م وز وددت هام ن یاو ین 9۷ فولو اطار دلا واک ۴
 “یتش زن فراعم نفخ وفم ٣یا لزغ-:ندلتاطیس سد فو ۲
 رکا دزلیاخو در ز دن دمة :یاولابطار بتا هنفیکیا انس دف قذو

 ۳۳۷۰ نکا العلا نر یلدا ره :ندنتنایطر هم هدنسه | یذاهتسوا لیدتنا

 قیا معاش »نون بر دا« مرنفتم هداتط هااعیوا کف هدن زا نیر کیا كقنابهش

 e یه نماد ) ندنسردم یودخم رکیدرددنفا هّللاربخ یبودحم

 ۱ ردناوفم" هلن هیکت یهنفا يخت 6. دتا |تافو + هتدنزوقط -یمزکیكلناظمو

 7 اودھ واخ و تراها فرت اتما نفر ی میل اتابع 9 ا

 ۰ ر ر ردندنسهلحا یسهبلط ینازاتفت

5kنغب رذلف تیولکن دنا (؟یدننآمبادبع ۹  eهد ۹۸ یدلوا  

 1۰ ن ب ۶ " رام دنفا نت ر لادن یخو دخ ید واتوف

 هرو ةت او | قزد راد لهل ن :a ما ایه )سا

 جوک ٤ e یوا تّوف یا 73 ٩ یداوا اان
 و ا “ئالا ا

 ET ان ۳ یا ق 2 9



 تا

 ا نو آپ لوس مک ۹۷ ماد داش واچ هد
 ها سا ۳ اعز لول هک 1 د یدلوا توفر یار ۱۲۹۰بولاوإ

 0 3 اه هل »بر ِ .a e 24 7 7 7 ۹4 ت PEE) سای

 هلامرم ,هیناضمر ۱۱۹۹ تول وا ندشابوسنم تن نالس یسااودادغب

 دوش دیش ون پولی هد ۱ ۲,۵, بقا رو |یسیلاولصوم

 هل < مس ۰-۳ ج شی جر اب 1 ی م الماس 3 9 : :یدازکتسو

E,رد و دن كنیدنفا 23 هدازناللسرا. ندا ا  

 E ۷ یسهاب هسچ دالپ هدعپ ‹ىسالنمەطاغەد ۰ ۱ سردم

 (CULE لدل ات ریښو توف هد
 كنق هتازکش + هداز یعرق ,(هدازیک اوک یدنفا یتابلادبع )

 ۲۰ یدلوا توف ہد قردلوا ,ییمالتم نهشیکی هد ۸۲۰۹,ب ولوا یداماد
4aنیینلناوبو ردیمودخا كن دفا يه و سم ( ہا زلیتسر یدنفا قابلادبع  

 بولوا یسحهلاقم هداس هد ۲۲۲ یدلوا یرادهسیک نوباه ناود بوش

 یداربنوکه بهبهان وکلا لاصفنا هدننب هیمقلایذب ولوا جک دن كچ كد
 یبلوا بیو می هذا ۷و ینیچیل ات یراوپس »۳

 ي

 e نم, ۶ یدا یشنمو ا

 Te انوش او ۷4 یدنفا قابلادبع») ,

 “لع یدب وا توف هد ۱۲۳5 یډلوا یش ییا ولوم وبقت کی هد ۹

 هن رب نایت بش نا ورډ «ڼیغ راع بقا يح رش ی دماغی دیا ساتن قیس وم«نعاش
 مع )یوی رکید ردتلپالاجرا هد ۱۲۶: پولوا )دد یو

 ) 4 ر 1 ê ERKE 82 سس ۰ رد: ( هددنیدلاحالص

 یادت داوران ندهیلام ) یدنفا یابلادبع )

 و سا. الوو اا توفرهد, ۱۲۱۳ نکیآ,

 توف هد At ل بولوا نا ب بلح نیا سم نیربلادبع (

 ٤ رانا ( Ck ۹ و , ندشماحرش یهئتلادئارق الو

eدول قاین رفاق ) ئچ راب إد يع  Aneا  

 ۰ یی بتن ضاو قسوم ید توف ۳ یدلوا س هدزبابهدازمشو

 ی a هدازقماق ,+ يدنفا نیدلارون لااادبع ( 4

 هل



۳۹۹۲ < 

 قاتلا: كاا فا دفاع یراشوملانتر کارتی نسافر دشا و
 هذاز لمل ( یدنفا قابلا دنع ) زکید"یدای حرش هلیمانقاشعلاذیده هنسهدیصق

 ناسا یا ۱۱۰ الو ژعما یدلوا E سردم بولوا ندرا

 8 . زدنوفدم ةدۇپقوطا
 ها" تافو هد ۰۱۲۰۶ بولوا ندهيفوص اشم; ( یدتفا قالادتع )۰

 ۱ (یدنفا قابلادبع )یدلدا نفد هشرق زی زعلادبع م 3 یداخ هدنسوق یرواس

O Nردبشلدنا" نفذ» هنشویق هل ردا یو ۱۷  . 

 كنس هلا ىذا ۱۵۸ تول وا یسلوتم هاد واد ( اغا قالابم ۷

 ۰" ردنوفدد هدرادکسا یدلوا توف هنر ۍعرکی

 هد ۷8۳ هلنربیردنآردیم ود كقد ناغعینات ( دد ىرىس قاتلادبغ)

 صاش ؛تبخ شوخ ئدایا تافو هد ۱۱۹۶ یدلوا یهش یش دنا ولوم هطلغ
 ۱ ۱ دهیم از

 ت ودنا تاف قد ٣۲۲یا رقلا میش واما نیز ""-(دینفا قالاذی او

 7 هتشوا ) یادثفا دیفس دام جا انا ( لعوا یذلدا نفد هاوق رکا

 ا وم یود رکید یدنلوا نفد

 هد ۱۱۸ نښه رکنوااح وک بویت ندمالقا ۰ ( دنا قالادیع») ۰
 ثكح وک هد ۱۵۱: یشج تل اقم هداتش هد یخ هنا غ فاق وا كدتوک

 ینیچببماع قوا .ثحنوک" هدنب وبه داس را رکتهد ۸ ىنەخما زوز

e٠ ردشلوا تاوف دز" را یناک زاهد  

 یا عزم ۱۳۰ هيا مدق بسک قترەلواىشابىجوېق ) اغاقابلادیع (

 *یدالا نقد دن دانعدنا تاقو هلن ۷۰

 یداوا یلعاو یفاج ناخد ج ناطلسو ماعسرد ) یدنفا قابلادبع )

AYیدنل وا نفد ونش وط یدتباتاقو هد" " 

 یتالثممشدم. ال ردیهودخهلرخاتر یل ەنراو ( یدنفاقایلادبع )
 دا مش تولوا ۰ مع 9 كنلوالایذاجت ۱۱۹۷ "تواوا

 ۰ یتا یان لم دا

 قردلوایثابیجوبق بولوا :ندتتابو سم اهاندع :نکی (اغا قابلادتع 1
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 حس ۹۸ س ۱ ۳9 ۰
 نزا

 رد وند یون کاخ ۷:۱۲ :بوداثدوع ءدنسدمقنایذ
 هکسرتهدمالکف ( ینافیلأت ) ردعاش هدهلالئدنسلاو یشنموانشا »نىنا
 ۱ همانجارعمموظنم۰ مالهلاسر ۰ «:يسلاتسر هبلشت و و صا هدوح ۰ لوصولا عام

 ران الخ ث یاچدقبا . قرع اب رە e راف. كماصع ۶ .هدنفهماقم

 ۷۳۰۱ هه لس لس ۳ در ۹ روم

 ۱ لای ۱۵با سردی 1 یدننا قابلادبع )

 ۰ یدلوا توف
 ا ,2l) اتادم

 نع دیدب بام تاود نکیا یسلاو ناه اشنام رک هد ۱۱:۰ ردىن را

 ناکو, یون, هددودج ) بولیر ور یمهیاپ کب سلکب, لیا .مور_هلتلاخد
 ټوف داد ویو هیداهسردا یازعوط, te مدەسیښلوا یقرصتم

 اک یدال

 ۱ ۱۱۹۵, ب me سرادم, ی يدنناقایلادىع )۰

 پولوا ( یپبنفا,فسوب ( ی ریفص ردارب ر لر وب قیدلاوا.توفنم کن دا

 و يدلوا.توف هدعب .قرملوا یمالنم دق“ هډ ا ۰۵

 كنق اچيس راپ ندبلاوم ( هدا زاسوام.+ ۰ یدنا یقابلادبع )

 : ۰ ۰: ردنمویخ

 زد یرهکپ OR e اغا قابلادبع)

 ..لوق هدنلوالا عید ۱۱4۶ و شاع ۳۳9 هد. ۱۲۵۳۰ بولوا

 چارت لز. هدبشلاوش دنیا | رولو( السا | یریفکت -مدنفلج ۹ ۵

 هداشاب مسا یدبا, پنا نیل ردشلوا .توف هداروا,هیلکردنوک د یلوسلک

 یراضو .اشاب نایلسصربا يراواما دی بلا ان هم ۳۷ وب یی یووس

 1 ۰ رداشاب نطصم"

 ۰ ردموپ# لب با ندا ی. . :(.مداز یکآ اوک.. یدنفا,قایلادبع )

 ردیمودخب ,تكنیدنناپجع مش >هدازلعل ( هدازیعلب ۰, یدنفا .یابلادعد)

 هد ۱۱8۳, یدلراینوک هی هډ ۳۸بول وا :یمالنم نیدق.هد.۱۱ ۱۷ سردم

 بولوایسضصاق لوماتساءدنسهدعتلایذ 4 و :یسدان هکمهد 4چ و .یسالنهیصم

 هدننفدم یږلدنانفد مهن وایدلوا توف هد ۱ ۱9۸ یدلزب و یس هنا ؛یلوطاب|..هدعب



 ۳ 7۸۹۷ تب

E.ر + ٤) 92۳ یاهنفا ا  
 هل نهی ره اشنا شمر بام e دادی ( ا ) نایاب ناو

 هناا ټا دم اشا .قانلادبع )۰ ی اه ۰ I ا ٠

 تلو وا ۷ ا اکا كنا عا یف لفاطازوفکع
 هد.۱:۱۱۰ یدلوا یظفاغ قازاو یسیلاو مورضرا تراز و 0 راب هد ۷

 تم اخر اجر )۰ ىڭلوا تۈ ددا ۱۱:۱ بولاوا ییلاو نو رظ
 اب ایدی ( اشا یابلادبع )

 ناریمریمو یظفاحمومسرمد ۱15 دون انشا دجاهراب رازه قیساردص
 Lo 9 هل اسسا هلی ا اسمر دلو تف ةد بلوا

 0 ۳ یشتفم نامرجآ مدرس تلوسبم شزدم + ( "دنفا قاب ) 7 ل

 ( ر ؛«ئدا دام شیوژد ردشاتالاحترا-ءک ۲۱۱۹ :بواوا لوغ 5 ۵
 هد۲۲۰۳ ردیمودخم كندنفا دیجنادبعیسا وس . ( یدنفا قابلادبع )

 هنس۳ ید لوا یلظعاودجنا ناتاشا دعب و ماا“ نالا هدنتافویزدع یدل اد لوت
 ع یدلوا.توف" هد شش :٩۹ مدنشننوا كنلوالاییر rf قدرا اغا

 تا وای مالنمهیفوص «هنسوب 1 "یدنفا نماتعودا زیا وس )یم یمودحم رد عاشو

 یحا قالغا نسخ زین وف دهدنجناشن ی دلوا«ثوف هد ر ی رکی كنبحخحر ۹
 توفیدنچوا نوا را ی دجا ندا سه )ی ردارب یدا

 ( داال ةر .اذل, دلمر لا ل e | ۰ ردنوفدف ةدی زنا یداوا ۱

 E ا رنعا ۇر ديل هتسوارا 6-۰ یدنفاقالادبع )>

 (ب هدازش ثواچنیسح ۰ یدنفاقابلادنع)یدلوا تاوفهد۸ قدایظعا وضو ۱

 السا رس بد یدلوا توف تنح وا نوا کنن ۲۱۲۲ نوا وا شرک

 ندیاتافو هد ۱۸۲ تو یتناکنزحم" ۰ (یدنفا" فزاع قایلادبع ) د

 «د۱۷:۹:بواوا یسالنم كمالسهد ۱۰۹۳و سردم ردمودم یدنفا دج

 هدعب و( یسهان لولناشما هدننناضمز یمالنمرطم, ۰ هسوززب هدعب بايدا لع
 هدننابعش ۱۱۳و یتنهاب, یلوطانا هدنلوالا مر ۱۱۹۲ "قداوا یتیهطاق لومناتسا

 یسهاپ یییامورهدب:یدلدا لزع هدنسهدعقلایذ ۲۱۶ بواوا.نلوطاناردص
 ۱۲۲ یداّوا لصفم هدنامشبولوا لا مورزراذض :هدنوالایداج "۱۱۸ یدلوا

 ۱۲ یدلزر وک هرسمشطمدنل والاغبتر ۱۲۳ پۆل وا؛لینا :موزردص اا هدف

۳ 



 ت 4۲
 ۲ سر سردم ردلغ وااشاب نسح ) یدنفا قالام (

 نا هر هوبیلدا لتشاق .یدازات وف دوم ۲۹۵ ٌیدلوا

 OPA >> اه الع اكاد ڈر ۾ دید رب جوک یودضرذیاوا تاذوت 1 قانلاع (

 WY براي نییاای | ا قؤغولا "یی قالادا <
 ۱ انچا ) ۱-بیداوا تون لف دو نا دادن

e۲ نیت یسفهرامندا ولو مور + یدئآاقهقاباذبع  
 هلو PP e اردرھامت ا یداوا توف ەد ۷ نکی

 ردضودحج /گانمدبفا وفا ییهریخل» 7 € :هدازرقمج : یالتفا قابلادبع ۳

 اوف دم هددوب ۲ یو توف هدنرفلی ۷۳۹۷۹ تولوا یسالتم طلع * سام

 م هایم ا ,ردندنفادج نفرودط "عود یدا ندیم ۱

 ردیوض ده a e e ا یار

STER 3 ۲تا فال ج۵ اب 7. ها  

 ییاودخح كدام از ر ۳ ؛وداز rk :"یدنفآ قالالع )۳

 اچ او al زا هن ۱ را یا هر طدلاوم واوا

 !NA فوم سرد :(یدنا لس قالادبع) "
 ماه تب 63:7 م اتام ناسا را یدلوا توف

 ۸۸ "ندیلماش ا ؛ندجآ نادجع ) ئدافا قاناش ) “

 نقطه .یح شیوا ی رها .دها اور شات یو دلار
 LL (I a) سهل تیب رضا

 ا تست مخ ا :(هداز- قاشع یدل قابلادبع )

 یدل وا توف هد ۲۰۵, هدناوص و هبئوق یادلوا یدالنم هک“ رطمم 2 مردم
 هدونالثنشلایدنا هارهددضاب روهبلقن وهبلقع مولع ردنوفدمهدان ال وم ترضح هاکرد

 ( دین ندشهزبرعشناوبدو تاقیل و هبشاخ ه۰ یتواضتت لئاوارذرغاش
 یتیالتمهلیلغسردم رمو دج كثب دنفا یوه زق " 8. یلنفا قابلاذبع (

 (قینا e ندی زده 2 دهد ۱۳۹ ۵9و تم تولوا

 ترد اا لا کل ا اھت ۰۰ یدلوا توف ةدنزخالاممئز

 شزدلم ««ردمزو ریل یا تری لع ۰ یدنفا ییانس قابلادبع )
 ۰ ید( عاش « فقاو هنونفراک | یداواتوفهد ۳۱۰۰: تواوا سالم هن زدا



Nl a a 
۰ E: و یدیاهناب دراز 0 

 لا  Jlردیم ودي كنيعافر ر اس نیدءلع بمال ) ا قابل ادیع

 هسورب ,« هک .پلج هاش ::ييردب بک ۰ سردم یدلیا دلوت د۸40 4

 یدا لضاف یدلوا توف ًانومطم هد ۱ یدلوا یبیضاق هکم هعفد رصم ۰

 ) .پولوا ینذومیماج فرد یلوبناتسا ( یدنفا دوج قالادبع ۹۷۳

 هنبدم ۰ کم + ؛ سزدم ردم ودع كناذرب .:نالوا, توف. هدع ,دنسهصخ|یذ

 یسالنم  ۹٩۲پولوا یسیضاف لوبناتبا,یسهگ ردق هد  ۹٩۳لزع هدر

 یوطاناردصءدنس ی چر لونا ابن هدنبحر 4۹6 یدنلوا

 یدلوا :٩٩۱ یدیا لزع هدالوالایذاجن ٩۹۹ بولوا یوطاناردص, ناهدنیح ر

  ۰يذاجج ۳ یبلوا ن هدلاوش یدلوا لیا مورردص هدنبجر .
 .لزعلادبیب یدلوا یزکسیضاقا لیا موررآینا هدشلوالا ٩ هدنبحر ۳19

 هدنچوایم رک كنناضمر۱ ۰۰ ۸یدایا افعتساهدنمرحم۱۰۰۷یدلوا لیامور ردص `

 یدادیا نفد هنج راخ ېس وپه :ردا ب بولبق یدنفا هللا منص ( یزاغ.یدلیا:تافو

 ردراو ید مر ندنتاریخو ییاود یدیا فرا صاش فراع همولع عاونا

 یسالنمرصم ,« ۰,سدق «ماش * بلج (یدنفا,نجرلادبع) هدازقاب یودنم

 دعسإ 1 یودج كبو ردشلدا نفد هوا بودا تافو هد ۱۰2۵ بولوا

 توف هدنشایرب یللاهدن رخ الا یذاچس ۱, ۰۷۱:بولوا :یسالنمهردا ( یدنفا ,یزباق

 یديايعاش رک یکی یدلدانفد هنعماج كناشا دمر یاش یدح ئدلوا

 سردم ندرلهدا زقاب رددنفا ( یزد لععاسا ۱ سردم هدسودشكتوب

 ) كندنناقب ,رینوفدم هدنسوبق هنردا یدلیا تافو هدنلاس ۱۱:۲ (یدنفادځ
 بولوا یا هعف د کیا ) یدنفا دوج جش ( یسینات م ودر ۱۳۹

 :یدلوا .توف هدنلاوش ۰ .
 ) را قاسم ربوکشاط ) هداز نوسروط.,۰ یدنفایاشقالادبع

 یسالنمرصم بیو رشیکی + ناو دادغب بلح ۰ سردم ردسودع

 یدلدا نفد هدازیک فا قهدرصمیداوا توف هدنزکسكتناضدز ۱۰۱۵ یدلوا

 یدنفادجم) نم ردم یو دخ ید یعاش« اص ءلئامهتفلا هللا و خا بناج نیل ,لضاف )

  ۰ۍدا قولخ بب یدلوا توف هد ۰

  4رددلاومدیمودخ یدیادج دید ) هدازدام اد. یدنفاقابلادبع .



SET ۳۹: ۳6  

 اینا یو یدایا تأقو دنس (یذ ۱ ۱۳۷۰ یدلوا یسیلاورصم

 ۱ vs یدنا لدشمو قداص ردشلدا لات هد هنستپ تب ره

 ..( هدازرابح ۰ اشا یلح سابع ) ۰

 العد ب ب ول وا یساغا رایهاسند۷ یاب ج وب ردم ود کی نایلس

 ۱ یسیشاب جنت هن gS :رخالایذاج ٤ أ یدادابصن تا هد ۹

 یداوا ینا راح وق زد هد ۲ تولوا RSE هدآ 1۲

 . یذاج r“ یدلوافرصتم ینرفاو نآریمربم نولو هد رات دخ هرشطلزعلا دعب
 ۱ یدوآ قرصتم ۳ هاتسهاب یب رکی هدنناضهر ٤ یدلدنا لزغ هدنلوالا

 8 e نار لایدا 6¥ یدلیا لاصفاآ هدنسهدعقلا ید ۲

 ”٠ رذو وقدم oe رقد ۸1 ناطلس یدلوا

 سر ضیا عامنا تالا وا"( دشا رۆ دعا )2
 نالا سم جش یتش دلاو یدلیادلوت هد ۲۰۰۳ ندنبلص یدشفا ییافص ینطصم

 3 وا زاغآدج دل وتنا ساه شی ولوآ ینهفلخ"هدولادمردسهراشه یناویش ,

 یدأوا یظعاو یسرک ییراتناذت"هبفوضایا " هرکصو دن ناطاس یدلوا یتش
 بولیدنا نفدهنرقیسه رتیدنفآدنحاذبع یناوسیداوا توف هدنرفص ۰۱

 بول جش هنر (یدنقا صم)یودنع داش نوید بحناس یار روا

 ناهنساضلخ ردن وفد "هد وا یدلوا توفهدنشاب لا لا هدنل والا عیرا ۱۳۲

 و ۷ . یداوا توف هد ۱۰۸۸ (:یدننا.د )هدازیکروک
 a ) یهالک ۰ هددندنح ال ادبع (

 «"یدیآ رق وه ربتعم «لضاف یدلوا توفهد۱ ۱۸ ١ه دهام ج وایدلوا جش هنس هن احم ولوم
 ناطلسخاف ردیمودح كنيدففا نبتسح+ دلو ما ) یدنفا لوالادبع (

 توفهد ٩۱۵ یداوا یوم مد یدلوا یسضاق یرولس هدننامز ناخدج
 یدزایهنشاح هنحن رشهنفاک یدیاعضاآ وتم رهامهدنثارق وتنیدحو فتا و هتفرهیدلوا

 : ::سدنفاز زب زعلادبع یم ودع

 ردم ضنا ریما ام (یدنفا نایرع ۰ یدنفا ل والادبع (

 ږدنوفدم "هد وبا بولواندهنظم یدلوآ توف هد ۸

 هد ٩۲۳ ندشلض یدنفا هاشد ( هدازیرانف ۰ یدنفا قابلادبع )

 ‹ هبقوص هعفد زشنکیا < هطلع هتفد چواو ۰ < رادکسا ۰ سردم یدلیا دلو

 بول زا لثام هترهغ+یداوا توقف اتوم هد ٩۷۰ یداوا ینالنم كاال



29 ۱ 
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 ۰ ردیعاش یداوا توف رد قمر 1و ۱۲ ردشلریو ىس اب بلک
 ادخلو ےک 8 ایت لا

 پولوآ یا لوق هب 2 ۰ ۷  یقابيبخز ردیرع ام ۳9

 ا ۰ مو دیهش هدشیرحتتس هدر ۱۰۹
 یا طب

E 1راد ښخ ەد 0 شقا دا یار "نوش  

 0 یدایالح را متمبو لاصفا | هدنرورم لاس ا ید داوا یر اره

 سيج هسا ل وطالا بواوا نداکجاوخ شیت( یدپفا اغ 0
 یبللدبآ نشد وآ پودا لاح را هدن والآیذاجا ۱۱۹۸ ,الوزعم زعم ردوا

 ېب ديال واتس خالی ر۲ النمس ا (یدنفا ا ویا سابع)

 یلوطانا O EN r بودبا تیبخ یا باد وا .ر زوخ اریمهدرصم رصم بولوآ
 ربنوفدمءدنفا را نم هاخردنلقیدب[تافو هدنلوالایذاج ۱۱۷+ یداوا ىس هبا

 ی_رصاعی یک بیا یمادا نسح هدهبشتو رب رقت و یسالوطدب ءدمرینک ن !نونف
 E د ردیدنفا تعشج عاش يودخ یر

 رانف 2 4 EEE ا ۱
 با رج و لضافردن وفدممد زادکساید| وات ی ۷ ی

 ۱ ۱ )اشا نیلیع ساب ]۵

 فاش 1 طه ۳و ىنا زن ردنا رایت 1
 یتظفاح هیف وضل هزارز و هدنناضم ر٩۳ .بول وا یماغ زاد هلی بیص نم زود هرکس: ۳

 مقمهداسورب هرگشوا ناکا هدمبا یدلوا یظفام یلوبکش هد ۲۲۳ یدلوا

 N E ولو .نقرتضتم علو مدنلاوت ۲۲۷۰ ید
ERE Îیاب  jaaهام  Aa A Îهچ اه دن 35  

 یرخوآ .هقنارمرغ هد ۲۳۷ یشاب یجویق» ردیلهرید اات ae a لو

 در هان 5 ییلیا لارا هدعببوا وا ق رضټهر

 قاج ما ۲ ع ؟ید) اا ترف ندقاخواردس کی (غایمابع) 7

 یر تا د ودشلوا توف هدعب و شلداوفل یت رومأم هلغلوا تام

 یسالنُم"تلعهدینخت و د9۷ قمراده+ندینوز رط --۷ ( !یداقفا شاک )۰

 هد ۱۳۰۸ قر الو | یسهباب لوطان او یبیضاقلویناتسا هدن رفص ٩1 یس هاب هکم هد ۰ و

 A kK از ىدا نت ۱ یوا وف

 1 .( هاب یلح اع ا
 ترا راه یکی فس۱۳ردمپضازنومول دا



 ب > نه E نرو زیرا

 ]و هد 3 بز “قدها 7( یدا مالا 7
 ی اوت ی کیا" وا لارو ام دانا

 E نر # .( دانس اه

 شامل نت نددت ؟شاب یم رادا رمزا A IEG ناوت ود
 یا قوس اوت ]0 ااو ود ل رلاشا ورک :

 3 و شوا رس راقت هتشونو فآرفلتو یر رامن وتدلسورو

 یا ی ۳۱۳ بولو الو او یر فا رغلتو هتسوب هدنربوا كتناضمر
 نشر نمد هد هل a او رد لارا هدنشیتلا یکی كن

 شم ۵ اب عل و ین اپ
REEتارّن دون و یا ماد هود هم کا  

 ر ا ى كرم لوائدنسودنك نکیاندرازوماسهدعتب

 : تا فر ود زرا را هرکص نوک ش شب نوآقدئرد ۱
 e کک

 یدلوآ بت داخ راقد اوا E دامیر كير سام 1 ۲

98 1 ۵ 
 rT RS مو دف ونزیاهلاولد یتیآد ۳۷۲ بوک هک یدمآ دم

N] 1 
 نر ينعرآدطشید ۲۲۶ یناواییجترک دنیاسضکوالخیزو لو 0 رک

 با
 یو هد ۱۳۳ ی E ۳۲۷ رک د ۳ ۳۳۹

 "ردیعاش ٭ ء بک
oa n OT 

pi 

 نر ها لات دز یاد دم " بالة ل تی ۳
 : هدنرفص و ,r هنچ دالاب لس یسالتمربمزآ" هدنسهدعقلاید 00

 یفاج ۸۰ : بولوآ یرکشیناق وطن "دنشهدمشلایذ ۷5 یه لوجناتسا

 11۸ یدل و رکا لیمو وزهدنمرح ۸3 یدلوایسه اب لیامو ر هدنرخال
 اب اچ

 ۱ دا تلاصا بحاصتورتیذ ینانبانفدهنشکت ادم بود تافوید

 ٣ 2 اه ایش ا نم بواوقولخ رثفازونکت (یدابع)

 ۷ ( E 13 3 ERE دنده یدلوا توف هدنناخمر

 یماقهدا مازاد ۳۰ و زایمان شاناظاسءالأو اس 2
 اد یدلبالانعفرا كارا ودك صدمات والا از ۲ ۱۰ Ar یڈلوا

 :a ردژاو یراماجدبتروجتو یراساج :هدفاطکشوا دیار
Ar۱۱۸ ۱۱ ی  E3  

 ثااخده ةع 0 هدب رص مبا رای ام ها ۲ وا ندنسا صا نآ را

۰ 4 



= ۷9 — 
 بول ا كنب .رخالاعیر ٩٩ ردشلدیا لع هدنژ وقط ن

 كنم ر۷۱ بولوا سیل هسور مدنرب کی كنب + .یدتا افعتسا ءدنناشم 1۹

 سیر هنایظت, سلع نالبحا ,اددج مرزوا .قلاق هدنرهیهع كللاو هدنشب
 يرطاديجر اخبار رومام وبشا نوکی هنچواكنوالا بد شاوا 1

 مع ردص اا مدنسبتلا نوا فاش و زومآم هنر دايو هدنچرو

 هدنشب مرکب كناوالایذاج ۷۲ يدلک ند دنابو مدننوا كنلاوش ةتسوآ .بولوا
 ید تبا تدوعهدنشب یرکپ كلاوش پواوا لوا صخر م هب هلاکم سالح هدسراپ

 ۰ یرظاب هیج راخ تر ,دنزکستما بولیدا لزع هدندرد كناوالامن ر ۷۳

 3 با ایدیدابا 1 ومأم  هبلاع سلاح هدنسیکیان اكا افعتسالاي a وا
 هات یرکیكلوالایذابج ۷ . بولوا ب یرظانهجراخ ًساخ هننسکینوا

 ۱ كنسم رخالایذاج هنس وا بونا وال زع مدن والا عسر ۷۹ یدل اوا مظعاردص 1

 ترادص 2 ةوالع هدنشپ ن زوا كنسهدعقلآیذ ۷۲ بول وایسر تایطنت هدنسهغ

 يسط « لاصفنا نیتقماقیماق .دنسيتلا كئاوإلا عسر ۷ باقماق

 مدنی كنه ۷۸ یدلوا لکویرظان هبح راخ, ةوالع هرکس نوک ییا هلا

 هدنز زوقط یم مرکب کا يدليا لاصبتآ ندتسایر ق 2 وا ۍرظال هیج راخ اداس

 هلازعندن را دص هدن :زوش نوا كناوالا یذاجهتسوا یدلوا مظعاردص ۳

 ۸: یداوا مظعاردص ًاسهاخ هدنشب كنلاوش ۸۳ یدلوا یرظال هیج راخامپاس

 هدنسهد لا یذ هلدوع هدنلاوش A4 یدلوا رو ناجی هدرخالیذاج

 هامجوا کیا بونلهتبخ هدنلئاوا ۱۳۸۸ یداوا یرظاهیجر ناخ تو "ةوالع ۱

 مدوینایلس یدلپ لا راد ۳9 رک كلل والایذاج هئس وا ك ارد ماود قل هت

 :فیفع لس + ملح 5 فراع هلیلاک دهسایسروم| ردتسا نفد, نا یسدلاو

 دشر )یود 1 ردشمتا تاتو( دأوف) ىلع ندر امو دخ .يبا مقسم

 نارواپ ( كباضر,) یودخ كح رک پولوا ینواعم یتراظن یناقاخ رتفد ( كب

 هدام هلکب نیدلا حالص قوتم ېږ داماد ردشابکس .قیولوا ندیرایرهش ترضح

 بولواعاودناجم رداشاب یظاناولریم داد اش لعاپسا یسیات سید یسهرناد

 هددسناحنانل وب یزک م ییالود رکو ینعماح وقم نالواشلوا قد وا

 لم یباتک هج زسنارفو نت دشلناشناهاختقومر کر ادعا ندیم راتخ

 +, یدنارداق ید هنیداثنا ,زعشوهغمزاپ شم روهشم یطخنسحو



۱ 
 ۱ دانا a فتاح 4 يلج نو

 نا هک اما ی ی داش دانا لاخم را"

 ءزکبط بولوا 9 رو ردبیوش 1۷ لح ینطصم لع) "

 هد ۰ ى دلوا ین هدخ و رادرافد مو ور راغب و یکی هاست زد ویهايس

 2 a e قاشا ةف( ناقل )ر داخ ۰ ا : بیدایدل لازا دل

AFتزاحم ازدا ءس موقنافخار ةصحوتضفدص«ب وللا سنا  
 کر نر ل 2 تهی املا ةف ٠ ىجافرا اوس سل تفه

 زل طب دیه شا درک یکی ردراو یراتزدژوتوایتراف

 ا YA در ی طول خاش "(قندنآلأع 2

 رابه و کان زا رکسو جک نآو دیدن دم لو آرزو ید

 5 "وال ره انار نیا تافو هتمرح ۱۳:۹ ردشلوا دعامقتءدعب ید تاک

 ناتنسافلخ یسطواهههول نواعنآوید رد رهش : یدنثآ "3 يلام ر

 ینآوا ۳ هدد وغ "بودک هلتاتکهماش ء هذ ۱۹۰ بولوآ

 AS ی یا للا رهام ماش ییا تافو * هد ی
 aud) ۲ اقا نا دن لات €

 رک یفج وای رکی كازا ۲۳ دنا یتفا ارل 9
 ید تدعقلاید ۱۳2۵ یدلیا دلوت وت هدنسهناخیآ هدنیب هلحمافا ناح

E۳ هی هد ۷ و نوبام ناوید  oهروک امنس بوریک هر القهچنرت هد  

 نار ةا هلان هبر هدننابیش 5۳يت 1 یرافسهایو هل همیار متر ەدنجتا

 هزذنول هل اونا بتر هد f e نر ابقامتمپولوانوپاهناوید

 هیج اخه تب افلص لوآ هد 0٥ یفاراذکیلصم و یلاو ین راشتسم ی رافس

 یاش هح راخ آی وآ فضل واتس" بدم :رخالایذاج 0٦ یلاکو يت راشتسم

 ا و ساغ هدنسهدنش آید ۱ ی کر يقسم رد ردن ول هدنسآ هدمقلایذ ۷

 لوا تتسهساید +1 کو یرظ ان ةيجراخ مدنحوا یرکبفللاوش “او

 یرظان هیج راخالا رپ.دنسیذب كنو ش۲ وین راشتب مهیج راخهل سامنا كاك لب
 بولتا لز هدنزکدنوانلوالا یناچهنسوا یدلوار زو هدنمرم ۰ بولوا
 هحراخ اما" هدنحوانوا كنناضمرویسر الاوسلحم هدنسیتلایمرکیكنبحر
 ا واوشلوامظعا ردصهدنزوقطنوا كنلاوش ٩۸ بولوایرظان

6 
۱ 



۱ 
 ردشبلوا ناریمریم )هلینافیصتم بوکس هدیلوالا ينا

 ۷۸ ديناميت ړخ الا مسرهنسواهن كيئالس هرکسهءامرهئسو هلترازوهدنرفص ۷۵ ۰
 یسیلاو هنسوب مس و و۷ ور دنولهدنیمدقلا ی هد شنل, میشم 4

slsهندن والا عین دز هدنرفص ۸٩ .یدشب لاما  

 هدنشنو اڭنمرج ٩ و شلبالزع يدينا 4 تولوا.ییلاو هند
 كلاوش هساپ هدن هک كنلوالا یا ۲ ی ال ع ,

 ۶ هاو تم * | لس اهن ت ول

 هدنحوان وا كني رخ ال یذاچب بولواییلآ وه دادن وا ا ۳۳

 یداجملازمدرخ الا عسر ٩9 ولو یباوهسوب .مدوال سر ۹4و شلدبالزع
:۷ ۰ 

 ی و یاروشمدنبج ۸ پول :داعس ر دهد ٩1 شل وا یسیلا و هینوق دن ال

 دن :وا كنس اید ۰۲ پ ردا لاصتارا رک هللاسفن نوک یاب ریمد.۳۰۰ بولوا
9 
 3 کل ور سس ن دف

 رب لوألا يذاج ۳۱ او. رد وا يسيل الا ودیقس رحم رع را زچ هرکس نوک نوا هلزع ۱
 هرز ق

 ردوا ۽ توف م | هدست خدا هرکس دمو شب |توع هندامسردولازع

 انشا دهجزسنآرفوهعور + ردنتقعفردم لا .عاش؛یشامردشښلوار نفد هجا
va e۲ څخ 31 ب 0 1  

د دشر ندنساضعات |تودیاروشیوبخیذبتاذب مرکمویفع+
 ۱ ردك 

 4 e کر تل هی ھت

 راض هد م۷ بودا تشن نذهب رچ یکم ( شا فک ام )

My۱۳۰5 د اجرا یدوا ت بای هدعب بولوا یال  
 چ i زايا لاح اج راهب :رخالایذاچ

IT C2 ir ned3 بت ت  

 یزذآرب داد وب فا Col ارد ردي زقاسر ف فک امل
 2 د دش © و ین مینا ما
 ۱ اقلام رد لس ندد >مقرماوا برحناکرا هد IA پولوا

 یخ ا ۷ اهر 4 ۳ دز ۳

 هدر 1 e FR SR داب لارا هبنرخالعیر 4.

 یر یورو بورس 2 ننیرگسع ۳۳ ER ) می
SOE 

 . دشاتو و راف ر رصبهدتناضمر ۱۳۰۸ | وشلوآ
 اب حح بقا 8 E ت / خور

 ردود كنڈ "ندیآوم ۲ 1( ءداز 42 هد یدنفآ ط وب

ا ییالتم باج «سربب
او ع طب یدلوا ت توفءچ ۱ a4 ۸ یدلو

 جر د

 لاو شاب ج £ وا نداق كبر ۳ ۳ ر ( شاپ عرب
 EET هاب دیر

 ر ندهنسقزف بول وآ فرصمو ماقما رملوا نریم و یه ,هسجاع

 ۳ 3 8 ۳2 . ردا | لاج راەدنناشەر ;N د وفا هدرا ی

O 3 هرم o NE u 

 هیت



 8 los بالو یو ۲ ام هنوف نوا اه بسهرخالایذاسج ۳ یدلدبا لع

  ییلاودیمزا ,نوکیچوا .كنابمع وه يبلدیالزع نوک دزد كنعوحم
 زععج هد ۱۲7۲۲ یدلنردن وکه نیورپ هندپ هیهنردا هدنرفلغ ۵۲ بولوا
 س اش لن قا ا اب دکل اس یخ هنسوادتدوع بدی

 چ 6 دانا درودو ومش یر صبنو قأشت»یدما « دیدح .آروقرا اتل رحم

 دف مدارا :ربشیمنایس ی ( ۲ هطنوک + ؛ییتدفادچسا تک اف )۰
 هدنلاوگ ۱۲۶۰ بولو ندنتافلخ /یتدمآ یرکصو حلا دص نوتکم ردشودع
 / تولوا یدمآ و یسج هلباقهدایب :هدسنلاوش عع و یدلوا ازاد هتک نس ر

 للام ونک لدتشیآمور یمعاردس 2 د 2۸ یتداوا لوا یدک یو

 ي ید و و یاد هل زکسنوا اس ءلعقلا ىذه ۲ ېد هډو ۰

 6 زا شاخ دنس هد مقلا ید هو یناضعا لاعباب یاروش ءدنخ وآینزکی
 yn . یاج 4 ىدا لرغەدنلاوۆا ê تولوا یریفسهایو هند ید ۷ 3

 شالا ر ۹ لوا تلخ لوا رقص ۱۲ یر نا سلج هدنرخالا
 e یاد ددنچوار كن رفسص ۷ یدلوایجناف رشت

 ۱ نت یا اا کب وا ید باک ۰ رام لقا

 e 1 "ام نخ فک ا
 اف لنت روا دیر عرش نذزودص

 دل متفو هد هم کسر ۱۳ بولوا تادرس تور بحاص

 ا ا 2 3 E ,ردنوفدم هدرلابق یننراصح یا مور
 هو

 .قراواییرف» کس لب یا هد ٩ ۳۳ زا اف بانه کم
 .ردشلوآتوف مدنشابیدبشغ هپ ۱۳۰ ° "یدلوا سیاسی ر یە رادەی

 A TIE ) اب فک )ر یربمیدیارهاسدببطونوارفسا

 e eS ار ر, یدشمازواجتیشاپ شقا
I. ۱8 اد بک  

 ۱۳۳۸ ۳3 ودع بل یو ْندنسهلالس اشا حر ندننادناخ قلدوانرا

 ۱ تم 175 بول وا نداعجاوخ دنکلکچوک رد ارت هدنسنکیآكنمرحم

1 1 5 

 ۵ 4 نا
» 

a/ 

 س 2



AY ۱تب  
 .سرادمر دمو دخت :یدنفا چارا دبع 1:1 (هداز|لقح وو ۰ یہا دم تطاع) ۰

A1۲ :یتهاپ لوبناتسا هد ۵۶ و یا هکموهسچتدالبهدنب قتالتم ادا  > 

 هدیرت واكنا والاعم ر ۷۰۳٩.بول وا ساق لوباتسدندر دنا نیز لب ر

 ۰ ردیدننفانجرلا دبع یمودع یدال عیذ ردنوفدم هد وتقر ک ۱:یتداوا توف
 :ترادبض ندیم ودی كناشاپ .فّراع. ۰.( هداز یخشزاب كل تفطاع) ...
 ردشهربک# نطق قدم ەدە ۇشا نیناکحاوخ مد ۷ب ولواندنسافلخ ییوتکم

 هدهسیدلوا طقاسندنلاکو هد :ع۸ بول وا یک ویتاکهنجراضمدن رخالا یا ۷

 بول و ایناک هیجنراخ ةلاصا, هنیلاوش ۱۲ ۰ییداربتک هتلاکو را رکت هدنلاوش ٩

 ۳۹۹ ردشلد ال نعود, ۲ و:شانوا!یسینا نواعق یواعد دنس هجخایذ 3

 پولوااضعا نسا هیطبن هد ۲۸۳ لزعلا دب ید لو ااضعا هالا و سلخ والی 
 ۱ , ىدا لاخلا طبس وتم یبایا :لاحم را, هنس « چاقرب

E :۱ ضيقت ندملق ب ول ا ودن كنيدنفاديمس یجاج ند لاج 0  

 ۱۲۸۷ ردشلوا یس رساح ەطباضەدنسەدعقلا يذ ۰ واضعا نبل قیقحن هی /
 ردشلدانفد هنسهفصی ردبب ودناتاف وز وا ایام 3

 ,( شا فطاع) ۱

 هرکصو شمدتسو ۲ یارار لخ نرتهچ راوی روا ومش لااا

 ۰ ردشلواتوف ةاجافمهدنزکسنواكنمرع ۱۳۱۱ قردلوا قبرف
 هدنرانم كنسردمودخم كناشا ,رکبوداندنازیمریم , .( كد فك اع )

 هلال نع ۰ یدلوآ یجناض رشت ضشتلاب ندیلاعباردکوکح دازکب ریو

RE EG Oهد۱ سی  

 یزاوس ةیمضءد۷۸و ۷۷ بولوایشابش واچ ةوالع.د٩۷ یدلوایحجناف رشتان

 یدلدا لزعیخد ندقایجناف رشت هدنل والا یذاج ۱۸۰ یداوا یسح ام

 قج هاو ردنوف دم هدرا کسا یّوا توف هدست ین ایذا 1۳

 ۰  ردراو لا نسحو تباتکو اشنا یدزابخراترب كەچ بیدیا یی
E۱ " (اقادج فک اع)  

 توللو هدنتانک- ٹاکب نایلس هدازرابح یدلیادلو هد ۱۲۰۲ ردیلداغزو

 .د۲۳۸ بولوا ینسا نوربدغ6ءد ۲۳۹ ت ورکه نلت ېدمآ یدلک هت داعسردهدعب
 یو یکی هد تام اقام یئاک رادیتسود .٤ ىدا تصن ۳1 ۲

AREYكنسهدمقلایذ ۵۱ تولوا ےک کک رز  



 E بک ۷
 ِ روا لذا یدی مال ۲ لباس / جت ی 4 قژوردجا دیس )نالوا
 یک اش ۷ ق تورا سس 1 ۱ :یدبابفقو

 رانیری E )6 ياغقا دا تو ۳2

 رومامهنل |دفنک بول وای تاكه نوش هل ددزتهنسهراد یدنفا قطصم لیبل هل

 ناتار 1۲ ىدلوانو اخ ناو د یکم د ۰ یوگا شما شکص

 ` قرهلو|ینست ر نواه باد هدنزوقط" یسدعقلایذ یدلوا باذکلا سیر هدنشب

 ی ر ظاهرا ذ .دنمصءداعا یدلیالاصفناندنلاکو هلغفل هتسحه رکن یدلاقهدنداعس رد

 كنرفص ۱۲۱۸ بولوا یاب فک راد ط هدنمستلا كنسهعایذ ۲۱۹ و

 دنس این ۷۲۰ بولوا یشابشواپهدنلاوش ۲۱۹ یدلدنا لزع هدنننکیانوا
 ددم وق فرش هدر ادکسار دشلوا توف یک نی وا كنم رخ ۱۲۲۱ ید !لاصتنا

 ٠۰ نادهتکن «تیرظ ۰ انهاهتأتکو اشنا یول وا ندتنیح باکا ی دادا نفدهداافص

 ' نکیآ ںی ردم ( تك تصعناع ) شزدم ندنرامود شعالئامهازهتساو لزه
 كنم رحن ٩۲۷۱۰۰ (كت ما رهل د )ضشردمیرکیذ ومدنسیدن یسهدنشلا ین ۶

 ` ( کر ناملس"تطاع ) ننندالوازایدنلوا نفد هاروا بودا تافو هدنشبیمرکی
 یصکلکب ضیفتاپ هداسناقنآوم دیدلیا+-قیرطلیوح-هبدشلا* ندنکلسردمیغد
 و بولوا رب دم هیلامعاووا هدافنح ر ۲۷ یزادهتسک

 9 ةش ر اب وغدا یدل ؤا توف

 هردم ود: اوا نما ناز ( ةدازشۋاخ ۰ » كن هجا فطاع

 .هلکل هحاوخهذ ۳۳۷ بو راک ةن: تراس "ییوشنکم طراوت هد ۹

 "هد 2٩ یینهفلخ زر وکم اق هرکصو تاک یاب رغ هد ۲۵۱ یترظان کرم
 یدلدنا لزع هدنناخهزه۱بولوا یارک دن هدنلاوش 4۸ یلاعردص *یوتکم

 یرظان موقت ةوالع  ةرکصهامرثتیتاکشاب ىلا باب یاروش هدنسهدمقلایذ ۳

 :یسانضعاالاوسلح هدنناضءهر 6۵ یدلدالزع ندنراظن هدنمرخ ۵4 بولوا

 یراشتسه تراش هدنز وقط كنمرع ۷ أ ی راش دسم ةن رجم هدنلوالاعشر ۹

 "هدنینل والا یذاجو یرادرتفد راک ددو اد شجن ەللۉاىلۇا هدنلوالاعسز هنئشسوا

 ۲۱۳۷۲۳ تولوا ئار ظا هب ركع تافراصم هدتنانعش یرا دزتفد ̀ نل وطاب ا6د ەنلام

 ست سیب ننددشایرج نپل و یدلیآ تافو هدننواتانم رع
Le 

 ۰ یدیانعاشو



 هاش فسو ال لاحت راددا رواءدنلن وا ي رخالا نان وای

 ۲۸ تماص .«فقاو + هیمايسنوتف ردشلنوم نامفییلیاب هیت هننیکیا لبا نفد
 زند تاب داعتس نیودنع هو, یدی] تێدا. ر قت ۽ ؛ فلت ب ېلخ

 ھت سم نیر وکرذو 0 ترا رد ردشلواداماد یاب رورسو ۱

 ره یداو

 ۱ e) ا | شش
 ا ےوطهصاخ هتان EN هدوب ردسودخم 0 یر ار

 33 وشمل وا یساولربم طابتحا هد راح رات ۱۲۸۷ءرکصندقدلوایالاریم هدنالا

 . هلنافو فا وک ج درد كنيرفص ۰ هپ واوا یادیام وقهبانح هد ۱۳۹۹و قیرف

 1 ۷ ۱ ۰.یدیا نکاشو مقسم اردشلسا نفد وا:

 بو هل را درتفداهاب لعت زج ردل وبناتسا .(یدنفا نیم ادیشبمطاح) 2

 لوا قشرادرتفد هدنرخالا عی ز ۱۱۰ یدلوا ندناکچا وخ ویی وتکمرادرافد
 ۰۲. یدلدیا لیوح هينلوسلکمدمب یدلردنزک هن وکز هغ هلبالزع هد ٩١ یدلوا

 :)بولوا لص .هدنشبنوا كنېچر ي یدلوا .رادرتفد .شاپا ابا هدشهرحم

 ۱ یدل وارا رتفد الا هدنرخالا عبر ۱۱6۵ هدندوع یدلیا تعزعهح هنسوا

 هد ۲۱۳۵ هداشاب ردبح یدلوا توف » مدنسکیا .یرکی كنلوالا یذاج ۵

 هد ,هیالث هثسلا ۲ .ماع ردشذل وا .نفد هبناب ؛( یدنفا یدهزرج ) ندی تافو

 لب م ده یب دعمه دز یمن یی اینک ل کمر هوافو بول وا یریش نا و درد عاش

 رب رهدالوا كنوب,(لهدازفطانع) بابا /عضوربنمه هنا دیج وت یو بایف یک

 مدا ۱۱۷۷ بول وا ینالنم مایل نم ردمهکرد راواهد .(هدازتطاع, ۹۹

 ۱ اا ر ندللواییودم كنو ردشلوا توف

 ا ندا اات ياا ۱( قپنفا نیمادم .تفطاع ) +

 دیمزا,هدنلاوش ۱۱۰۱ یبدلوا یشتفم نیمرح,ه3 ۸۱۱ سرد دود

 یدلوا ینبیضاف لومأتسا هدم زج .۱۱۷:هکم هدنرفص ۱۱۷۳و ماشهد ۷

 هدنرخالایذاج ۱۱۸۰ بولوا نیواعانا ردص هدنسیکیا كنرخالآیر ۶

 یسهکتهدماجهتفح ردیعاش <  لاع ردشلوا توف هدنجا هنسوا هلالزع



 N ور
 ا : ید هرم و یال ی ۲۹6 سزدیدا واد اما

 ی ها لویناتسام دل هسا ید ۸ ی یس ابهکم مدنسهدنقل|یذ ۲۳۹ بولؤا |
 ِ ,IY ها نلوطابا دنا ۷۵۰و یساف لوتلاتنا هدنلاوش ۷۵و `
 ینا لئا ور ا اخرا ۲ و ی کدبساق لوط دست نخ ون هم
 0 هدادجاهجرق دملا تافوق وک ین رب كثب رقصت ۳۸۳ یدلوا-

 : نیان سود N شود یدب رتادم . لُصاف : لباع

 ۱ E + هنشپر ( ۷۵ بلوخل ناجا و هو یو سر

 یی دش ر للغ هات وک ۲ ۱9 + قدنفا تۋقغي صاع ۷
 ینیالانه رے هم ۷ ملت ناو زب رات دنس عقل ذ۱ ۷۵ رنده نمود ر

 هدنشتهن لاو ۷ ىس مس .هدنناضمر۸ ۰ یسالتمهز ونمذن دید ها

 .. یدلوایسیز اثم شلجهلیهاپ یلوطاناردصهدنناضمر ٩۱ یسیضاق لوبناتسا ,
 یدایا (لاتنحتر اهدا EY *الاسعفن الا د٣ بول وا ئئا هیهان وک هرکص هن اقرت

 نات رامود تا ئایا برشدنر ب ۈدلۈا قسایقم كنتفرسواع :یناشناورش
  تافو ەد رو دام دغو هد ۷۹۱ ( یدننا لاد )
 ها LOT > .رداراشلدا نفد کچا ۳ در

 de) اع bk هر ( اھا ذخ مطا )۵ ۰ :

 یتزاقشسزاب نواز الوخ بل هجرت و ما یر وند ناز ۱
 هدتس هددها ید ۴۸ ۰۰ و ست ز سل یتینرب تراخت"هذ۱۲۷۸یدلوا تاک شابا
 هدنل و الاتذاجح* رییس تابساحت نارد دنلوالا داخ ۸۲ یرصتم ینفرق

 كتر ئر هتناتساض» نوا ی را تو ۸۰ ایس رتا اغ ناونذآ ,

 انوا او دشت هدنزخ الایذاجن ۸۸ و هدا هل رازو ههتسبدننواآ 2ر

k4ةتسوا ئاللا لانمفلا هدنلرالائ داڭ  Eا نومطسق ا  

 ء39۷ یلدا لڑ عا E ۹5 بولوا یلیلاو نازىر طا ەدنلۋالا مر

  هدنزایئوک اتم رخ 4 یسیلاو هنردا انا مد رخاوا ینابعش ٩۳ و هنوط

 ۱ ۳۳دی رواد شم 46 یا لزع هدف دو شاناعش بولوا یر

 0 الدا لزرع را هه یا وا لکو یترطان هيج زالو یزد
 هلن لر هگنرخالیداج AK ټولوا ,یرظان هیجراخ هدنسید كنلاوش
 دی79 "0 :a ر A رد شلات 4 هجا وقهتموا



 نددنسافاخ یدمآیودج هک هیت کریم لتراب دما < 8 :

 . ( كیرکغدج )هدا( كيدشاردم) (:ندراهدازلیرپوک) .ردکبقاص
 ۰ اردنوفدمهدنناب یرادج ردراشلبا تافو هد .۱۲۹(كيديس ) و هد ۱۳9۷
 سیونهعقو هدننابمش ۲۲۲ سرد .ردیلباتنیع .( یدشنا دا 9

Eهدنزوقطكن رفص ۲۳۰ بولوا یبالن«كینالس هدنّزخالامیر  
 بجا « نعاش ؛ رحم ؛ .لضافردیوفدمءهدزابنکسم هدرادکسا . ردشایالاحمرا

 ._ یدیاروهشمهدنن واه رصعكنب رات رضح ثلان ناخ ملسناطاسیدبایشنم ۰ لماک «

 یر ات ۰.یسهچنزت عطافناهرب ندیسراف ردشا عسۆت تافيواهلبا هجرت یسوماف ,
 لنغامما )مدیمودخ رب ندیدنفا دماج ندلاخر یرامودخم ریندنبافیلأت.هرتاتسو
 هلا لاحت را مد ۱۲۳۵ .نکیآ سردم_هدنشایزکسنوا.بولوا (:يدنفا سرو .
 ۱ ۱ ۱ ۰ 9 8 ردشل ديا ,شفدهنباپ

 "ینوتکمردمودحكکب فراء ) ولزا ل .:كبدحممساع ) 7

 هصاخ روشملسی داوا ادضنکو داماد هاش لر ون ینمبع نکیآ نینیافخترادص ۱
 ییجهعطاتم هبنولوا قردلوا ندناکحاوخهدعب یدلرب و :قلیشاب یچوبق بول وا
 ۱ «.ندن وفدم هد رادکسا ردشا تافو هد ۵ ۱یدیشلوا

 ردم اا یم مالسالاجش /(.ہداز يم, ۰ یدنفا ینطصممصاع (

 هدنربن وای | یٍذ ۳۳۳ ندشملواىبب هاب کم ءهسچ دال 3 نح ۰ .سردم

 ۲۲۹ ردشلوا :یوطااردص هدنرخالایذاج ۲۲۷ بولوا یسطاق لوبناتسا

 و ینا كناوالاعسر ۳۳۲ یداوا E لیا موړ هدنارخ الاهس ر

 كنمرحم ۲۳۹یبادبالزعهدنح وانوا_كنس هجا یز ۳۶ داوامالسالاغیش

 یدنل وا لزعهدنج وا نوا ككسنرخ الاعمر ۱۳۶۱ یبلوامالسالا عين هدنزوقط

E ۱:۸هدنسیکیا كنه ایذا  

 یر رهن ید ايد یک ذ ۰ ناف یصبتم ۰ ید توف

 یدلدیا نفدهننا
 ۱ ) اا ا تاع 1

 تا یفرصتم SR NE ۱۳۷۰ توت وار دونم

 . دز تورخم کی
e ۳هایم ي امار درر و ) یدنفا ینطصم  



 — ۷۸۲ بس
 ۱ هد ۷۳۳ رشاد: دلت هد ۷۰, بول زا یرییکم ون اب نباشاپ ضلع
 ۳ ی یر ناو اورام یدناندهنظم و هاش ردشلوا توف هدراهشۀرق

 هجرت روم e هدەتساما ١ یلج ناولع 2 ینو دحاردزا و

eا ام هب  

۳ DL E 
 ندفشکباععا ردشللا تافوهد۷۵٩ یدل واش هنس وا زاها رداگول وا

 رخ و تن هد 4۸۲ (.یدنفا مرکلآدبع ) نالوا ةثنرلا ید

 ۲۱۷۱ ۰۰۷۰ یتا ریمت -اذندجت نم اوازوب اشا جا هذاز ی کما
 ( eلعدنسلا فاو دال ر عاطندیسیسینمافدبف ۱ یمن یخ |:

 یرد زدشلیا دلوت هدد ور ؛مد؛۹۲۶ ندلیلص,د  AENبیه واوسو

 رشا افون ر غلہ یاس ۷۹ کا میضات بوکسا یدلوا یضاقو ضردم
 ٹټداحإ همطق یی ,( ینافیل )ید لوبقم یداضق زدنساویئاطلو یتا

 "ییهچترن كولم جاصن هلساونع ك !وکنلاربلا ۰ یتهجیرت ادهشلاةضور:.نیهبرا

e: ناوسد ۰ ارش دو "ییاتفشلبذ نره ۰ .كوكص هغر: 

 و e جا رانی )ا توفآ نکیآ دنمشناد ( دا )

 یدشنا نیا حج ندهند نیش عیاشم .ردیلءویک ۰ -(یادشادجشصاسو) ۱

 . یهاواتوف هلشنوا. كنرخالعیر ۱:۷۷ تواوا شرببم زدیمودخ
 هد ۷۱۵۲ نکیاسرده, زر( یدانفادجخهدازلدّویک ) ردعاش ناوید تخباص

 و را. هدر ۵۹ ات سس هللا طلا ) خیشیردا رب یدنسا تافو

 الی | رااه ام ناردوفدم هنس وق دا

 ده ور ندبیمودخب نا ضاییجا راذوتفد ۰.۰ فی دج منام )

 ناطلما لئارا رک تسدنچ یو ینرلرابناهناسرت ابولوا ناکا وخ
 « ردشلیا لاح را هد ناخیلس

 Le ( هداز یر وک < كرد مصاع (

 هدنلوالایذاج ۱۷۳۱ طیضلالبق هدهسیدآ وا قسالنم زا هد ۲۳۱۷ نس ردم

 ( ابد ممام )ا یدیفح ردشلبا قو بثکل یخ هل دناهتکیندج ردشلوآ توف
 ثكدناضمر ۷۲ یاسا سزردنمو !یداماد كاد فا تغار هداز نشب

 یی رک ك نو ردرلشل وا نفدهنس همشخ یلالزهدنسیکیا یدلواتوف هدنننکبانوا



e NN 

  [1 ۷ ۱یدنفا یی لاک
 هد ۱۹۸۲ ۰لسرادمآ هدشنسهدیقلایذ ۱۲۱۵۷۰ قدشابا یل وتا هد. ۱۶۲ ندنناض

 یسالنمهکءهدنمرجم ۰18۷ و:ا.هسویهدنس هدعقلا عذ ۱9,۵7 :لیمالنمرانف رهشیکی"
 ی هدنسهدمقلا یذویسیضاقلومناتسا هدنزوقطنوا كنئابعش ۲۰۰ و

 وینناب لیامور"هدنیجر ۲۰۲ و یزکسنضات لوطاناءرکص نوکیناقرنو ۲۰۶

 یلادیالاسرا. هبنومطسف هلل هذنژ وقط كلا وش بولوا لیامورردض بل
 یدلیا لاصفنا هد ۸ یدل والیاموردردط 1 ابا هد +¥ یدلیا :تاكۇعەدققاوژا

  ۳ ۳هلن لنعهدنرفص ۱۲:6 بولوا مالالا مش ةدنزکمتنوا كنلوالامیرو

 هدنشب یم رکی :كنناتیعش ۱ ۱۲ ۱۹ یدلیاتدوع.هدهام چاقا یال ردن وک الو رتا
 + بداو لع * یوقتو .حالص »ران وفدم دنس ناخ اتك: هدنس وقف اب ئدلوا:ڭوف

 یدنفادیفج | یودخع و يدنک بو ی هناخاتکوم یفدما رو هشم هاما طغت اتطسو خیل 

 ندندافحارد لبنانی جاتو نیل تیپ یرامو درک ایا تضقوبتک
 یدنفا نیس )زد (یدنفا نبدا بت )یرکید(یندفادع نیا )رب (.

 , ینالنمثشسلبارط .:هدشیهدفقلاقذ ۷۵ و الم :تورابپو ینزادنهاوود

 روشلوا سه الولناتسا هد ۱۲۹۹ ویندا هکموهسج دالپ اعفرتهرکص ردشلوا
  ۷یدلوا(وماضعا ماتتا لاوما ساغ تده دعب لنو لاو ای سيضاق نوت هه
  ۰یناننکس نسی دادیا نف د هننایی دج ر دشلابا تافومدنزوقط كنس هدعقلا یف

 نیدلا ج# ) یودخ ك نوب یدناتاذ ر غیکم فاک ن ل۲ قوطن ؛بیادآئدنا ژواک:
 تاو: هدنزکس یر کز ,تانب زفص ۷۳۰: بولوا یبالنم "هلفلف س زدم (یدنف ایا

 ارد شمتزاپ نان نی نچ لبارط ,بول و اولشپ ربولایت تک توتال رو زی
  2ندنغاط روفر ردشفلول) دن راقلماقم اق ءربشط .ضیفئلاب ۰ ..(:كیرتشام)
 ی ۱۲۷۱ +یدلوا ینا: كز لپبلپ اش وا هد ۰ و نرو

 ردشلواتوف هدعب ب ولید هم ۰ ۱

3 | (ll زشاع Jiu ES 

 وا نا لبخ راک اا زت  E e:یناج ۷۸ و

 هد :رجالایذاچ- ۰" ی: یدلوایضفا دا وغلپ هلن اب کی الکی لیامو رانا: والا,

 .."یدنا دم «انشانانیل ردشلتار لاخت اب مدار واه و

  (+ 1هبلعا قا ( ۱
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 ندنیلص كناشاب بیکش  ۱۲4٩هریاقز ید هد ۲۱۱ ردشلبا دلوت هد ۱۳
 رد شواومآ- دننلنیدما! مد ۷۱ هبنلقهجنرت هد ۵ هتک قراقتسایو ی

 هدنلاو ۷۶: لوا مچرتم دنا ۷۲ بولوابتاک شابهنسنارقتوقنئراب هد

 4 كێيرخالاىذاج ۸ ۸٩ بودناقرت ںدقهنلوا لوا وا نشلوا ناوناه ناوند ناجزت
 ب اداسی ذیا د: یرکیكنىرخالاىذاجل ۸۸ "ی کک ةوالع هدندرد

 8 ̀ تىلېد كنارى راشتسههناضموط نوک یجنکیاو ناچ رتل االابهدنوکش بنوا

 . هدنفسكنبجر ۸4 یسیرقوقح هدنسیدبیرکی كنسەجخایذەنسوا یسییرارجا "
 هدنسنکیآنوا كنغرج .4۱ ناجحرت اب هدنزوقط كنلوالعیر ٩۰ یریفسهایو
 یزطان هبجنراخ هدنزوقط رکی كبلوالاعیر۰8۱"یراشتسم هیخبراخب بنا

 یا هلدج هدنزکم تنلوالایذاج.۹۲ تفزاعم .هدنزوقم .تانسهسمایلذ 89 7
 یریفنسنایو هدشواكنلاوش ۹۲" شلسالزنع هدنديمزکی كبار ٩۲ تولوا»

 هدنوخا هتسوا ردنشلدبا لزع ةدنجوا كننرخالا.یذاج ۳٩,تولوا

 یدلوایزظان هبجراخآ یا .هدنچوآ كانیچر 4۶ بولوایسب زتویسیموق مماوق
 هد 4بولوا"یربفسسراب هدننابمش 4 و شا افعتسا هدنرورنوک شب نوآ

 ودقطكننابعش ۹0۱ قردلوا ىلياز :یلوستیموقا "لاو لخت کیا لوزعما
 شل رتلودیاروشدنح وا :كنسهدمقا | یذ هنسوار دشل وا لتا هنماق تااکو شاد

 ۹2 بول وا .یزیفلس سران بام" .ربتشللا لاصفنا ؛دنلاو نبش ۷ بولوا7

 a طاق تنم ۳۶۰ رداتشلوا یزظا ۸بحناخرا ر کت هداتشهرحت

 ۱ كس یذ ۰ ٩:؛تواوا E شا هاتف تنه ید ۱

 فول وا یساضعا صاخ سلع هدنل والایذاج ۳۹۱۳ وشل لع ەدىل

 هلی یر" هد وبا: دشمن لاش را هش زکش نوا كنىرخالایذاجي ۳
 اشنا جراف و لل» .یوقحب وهج زسنارفو ینرافوا رع ردشلادیا فد
 درک ہشپاقس نوها و ملح م منت فف یحاص طخ نسحو انشا هتاتکو

 ۱ هل ناتافذ وارد هادی اش تبدا"تاذر تفقاو.

 تر IS لوح ۰۲۱۳ ى تام كبك

 ورا عرق چچ دنا ۳ ۳ نا« "قیدنفادج ؛ مژاع 3

 اا ا ا ی ازد عاش یدلوا توف هدنلوالایذاچ

 . ۰ ردندنسارعش یرصعلزانادوج ناطلس ( یدنفا مزاع )



 7 I نر CUI E 4 ا ىلا توختاپ

 ۱ یوزر نلاقي 1 هاداژ زاغ رهاط *ایرلتفا دا فاع J را

 هزکص و شم وب هدنکل ردم فا رفلتاماق رب هدنلفشا و هو ضشلزا ۳

 هدنلناوایابعش۱۳۰۸ وشلافلوزعمقرد انس رقلا ناز واضعا هنشاچ نامر وا

 هر et ب نب ند وا ببار ویو ۱

 I MAF A A RA SAA لی ی

 1 ده نزم ها

 کش ندقدلوب روا شال و راز

 .واراصووعهر اشتنم هلقلنا رم ريم نذار ون و "مرکه نسقط وا هطبضمالاوشلحم د
 نوژب رط ۵۵۰۳۰۹ ورکپراید هد.۳ ۰۵ شیت هد ۱۱۳۰۷۰ هدنراقلفرصتم ناخ
 كن رخالاعب ر ١۱۳۱رو لاصفناهد ۱۳۰۹ .وشفل قد نیکلنلاو لح هد ۳۰۷ ی

 هلنزاوح سرت ماظن دنس هدنحزاخب یسونق یرولسوشلبا لاح را دشمنی:

 نااار یبا هوا ولو اب یس هام بامور ردشلتانفد»

eas:2 ا 7 ریدبآ)  

 هج ت ویالاربم بّودنا تا O .( شان فراغا خاتا )

 كنرخالاعسر ۸۲ بولولیرظهیطب مدننحر ۱۲۷۹و یاری

 :٩4 او وا یلوا :قرلوا" یسر هی سلحع اسقا تف و شنا :لاتصضفنا هدنشب

 هفلرشمحهش بول وا ییما نوناه:رض ةوالعدد ۱ زل والاب دنيا ذا
 رچنا ل الهو ند تم دخ: هناقدابص مهدنروماهبشارق لاسزکش یرکی ردشقل "

 دنسیدب .كنلاوبش ینهنس7 ۸۱۳۱۲: هرکص ندنسایر مجزا هنس :یخاد هدنتیه
 یاب دکب ینو مقتبس « فيقع یدنتلوا نفد هدجلاهتجءرقا ردشلنا تافو»

 ,دهنککهبشکم كا e ا تور یدیفح یدنآ مرتشتاذرب روا

 | ۱ تا رديت واعم رده

 “د ۹ اک ول ۳1 ولر 1 ۷ (یدنافراعماییا)

 یاروشویسهمر الاب هد ۳۱۱ تیابو شا قلرادرتفدو كلحهبساحم
 يداليا لاح را مدنبییرکی كننلاوش ۱۳۱۳ یدنشلیازارحا ینفلاضعاهلام

 ۰ یدا بیدا هدامدقروط. هماقلالیوط ردنوفدمهددج|هحهرق "

/ 



VN ۱ 
 ۲ ا ا ۲ اہ ا IRE وھن
 AT > 0 یر هله ر ا راغ ل ۲۸7 / چرا دعا الو عالم

 ` اولد ۲۸ نکیایالا رم قبرا ز هدب ضیفتلاب هد ها وطب وا بوت وتد ۷

 . ۰ دشا قپسیندخ ءدنسراقدنوفدمنوب یدلزوا توف هد ۱۲۸۷ ردشلوا

 ۳ ار لوس اندر چر( لفافو ل سان اش ۰
 قیرف هد ٩۳ واول دعب ویالارببهد۱۲۸۵)بوریکهزکسعهد ۲۵۳ ردلهاسرب "

 «. ردشلوا .توف بولک هنداعسرد هرکصو.شفلوب هدنفلنادناوقهنوط_بولوا
 هلا .تافو هدنزوقطنزا ل والایذاجب ۷۲۲۵۰...( یدنفا دنخفراع ( 94

 بو یدک لبن؟ردیمودخت كنید سخن ییاح قنادی نفری.
 یربدم هنا وپ دننه ا یذ ۰۷۵۰ یضیفتلاپ ندشلوا اما مماغا لع راد

 .. ىرالشتشمرك رىما اقاعتمو:یزاشتسهصاخ یار اب .ەدنرخال|ی اخل, ۲۵۹۰
 یریفسدن یو :هدنسهدعقل اید "7 و ییاضعاالاو نیل هبنرفض. ۱۲۳۰۲ یدلوا

 لیکو ی رظان ت راجن, هد ۷ ۵و. یراشتسم هات ہین رفض والابهدنه عا ۲ باولو ا.
 یباربخک ناطلسهعفر هدسلاوشو یلناضعاالاو سل, هدناوالای دان ۷و

 ۸۷ و یسابضعاالاو سلع هدنرفص ۸5 و یرظانیواسعد دنه ۸۱و .)

 یتسرارجا هدنحتوآ (یس«دسقلایذ ۷ .لیکو یرظات فاقوا هدندرد كنناعش

 یدایا لاصفناهدنبخر ۲۹۳ بول وازوساضعاتلود .یار وشهدنسید تانناطم را ۸

 ۰ لقا وفم هدوپقب وط ېدلیا تافوت هدیزوقط هی سام ۱۳۹۰

 , نر , ٩ سکپ لاک ن دنماضعا تلاود یار وش یو دخت یدپا جه نزیدم
 هدنلوالایذاجب ۷۹ ,شردن .ندیلهدکب 7 ( یدنفا دا فراع (

 توفهرکص ندنیلاب ۱۳۹۵ یدلوإ ئسالنمەتنچ دالبهدعب .پولوا یتالتقفونا

 كنسمدعقلایذ 4+۱۳بولوآ یسیا جر(:یدنفادجا دعسافراع-) نیشاوا

 ار 0 نالو فقدم هداشاب یطصمهعیوق يدليا تافو هن زشت /
 سرم . ندیم ودب یدنبفاکذ , هداز نعد یدنفاد فراع )

 ردشلوا نیا هکمو هیچ وال هدنمپ: یسالنما كمنالسا هدشازالایواتج ۷ /

 تیم یداتاذرن ز رزم وزی ندنوفدمهد اشاب ږدیجن یتدالیا تافو هدنناعش ۰

 هدنراتر ومأم. هیلدع» رخ وم هدراقلماتفتمک اف النوار( تل: فزاع )

 ۱۳۰۶ :یدتشلبا زارا یتسهنرالاب" ولا قرتصتمیغوا ثع هدعب شفلوب



۱ ۷۷ ۱ 
 یرزنآهرانفهد ۷۳ لزعلادعب ویفوصتمهساماهد ۲۷۰ ترهل ارم ادم #

 هدنح وا كنس هجا ىذا ۲۸۲ و شلدلا الزعبولوا فرصتم یسهرف هد ۲۷۸ و

 كن وعلعیفود لوس نفرلکی» ششت ول ااشاب یرونیرامودح رد شلت تافؤ
 . رلیشلوا توق هدر 48و یلدا لغ هد ۷۷ بولزا یی نینکیا
 ۰ i وا ناریمریم بول E ۳ فار یراد رهم

Fila TSE۱ ن اشاب دت فراع  

 و سی تعفر نیا یرادقوحوق ن شراذج او نافع
 یلزوبط عديم: رذیلوبنانتسا ردشلبا» دلوت:هلنزوقط: تانشض ید ۷

 یالا دیم ضیفتاب بول وا یتاکر ک اسعندنلق هن اکلام ی دشا ادیب تی رھصهناغآ ق طصم
  هد۷۰. ,یدلوا .قیارف هلتسودرا: تدافشراد خر 6 والا" یر

 . یشلازماشاز یر ناتس خر زونهدنسطیبواوا یاقمن اف ریشم بط
 یسیلاو موزضارا هدنسهزخالایذاج ۷۴۳ و یسیلاو توز خل ههنرفص ۰ یدو
 بولاوآ یشلاو هنر دا هد ر یسنلاوهرتسلس ةد( ۷یبدا لزع هدنمرخ# تولوا,

YAتاذرب لقشفاب انشانونف ۰ ریدم زدشلوا توف .هدنزوقط .ثنناسعش  

 ) كلم 9 ود دنیا لیا :باتکز نمر رتاذ هنلاوخلا ركي یدال

 ا ا و 1 ندشلسا :نقددافو هما تاقو: ۱۳۷

 تب کنند :یاعیر سیو4یفو ۰ ((:یدستا" ؟لچتا فزاتع-) چر

 .دحښنە مبا 1۲ یداواینیصوفکع هش رحل قطیفتل اب نیک عوساب ۰
 رد اغوا ارت ۱۲۸۳ و لاصفناءهد ۲۷۷ بولوا یبیصوتکم هناخوط

eةر ا درز ۰ مودم اډو  

 ی )مو سراج (( یدنفا نلح دج فراع)
PAINE ۲۳ Eینسانلوپناتسا هدننابمش ۷۷  

 ۱۲۸ :یدلواتیلسدار لوطا هدام ۷۸۰و 'ئبیضاق لوبناتسا هد ۷۷ و
 ( دف یدالطاف ر ماعد: ږدنوفذم هدونقیرکا ۍدلوا توف هدنناضهر .
 ۱۲۷۷ ۍدلوا یاده نسیک- یطافتلاب ندویاخرتفد : (یدنفادج /نراع )۰
 ب نوا ادو ۱۳۹۸ یىل |عیفر ردقهبالابیسهب رى لوا: ی نیما راقد 4دنم رحم

 ۰ یدیایلماک + :ناوحولم ماع ردشلدا قفد هوبا :دردشیا خرد

 ردیداماد :یددنفا (قتفرهدم | مال الا -(.یدنفا یجلا" تفرابع)7 7



 ۱ س ۷۹ هیچ

 درحال تیر ۷ "یراشتسم تارادص ہرا ۵۷. ىزظا هسا تار

 ا 04 یدلدناآ نع هدنرحبالا یدامچ. 6۸ .پپ ولو یمن الا ول

 د :یذاج ی رظان .تعارز"هساکو ينراظن تزاحم دن وفا .٩۲ ییماضعاالاوسلحع
 . . هنپهدشلاوخ هنسوا یرظان فاقژاهدنبچر ۷6. یبایضعاالاو شا «دناوالا

 . .یذاج ۹0 پول وا یسب ی الا و شلجبناتهدنوخ الا یه دو .یماضعاالاوسلح
 دن هم ایف ۱۳۷۸ بول وا یماضعاهیلاع سل ان هدنناش 3٩ یف لدا لزعهدننو الا
 یدکی بلا یودعیدیا زوج :یقنم « روقو ۷ نیده .« لقاع رددشلنا تافو
 .یدهزیمر n ي ESE للعو ففطاع.هدا زنابهح یداماد

 ۳7۳ و دا ا :«.نتدیفح یدنفا كا

 ناشر .VA ۸ نو دار وش و نمر له دم فراع )ا

 و ا ا وتا لازا هدمب یدلوا ینالنم هسورت
 س اپ ۳ ال د فراع هی

 ميز یناجت ORE نوبام شوج ۱۳ هدنوبام ر
 ۱ یداوا مرا مش هلنناسحا ثراز و ةدننابعش ۷ ىدلؤا یباعا هداعسلاناد

 دی توف:هدنشب ثاضحر ۰ یدلاقهدنداصساود, هلل زغ6د ننام ر

 کک ا ۶ یدلا خاص تباردو تقال e نفد هزاحاغوط

 اب اجر دل ماسه ۰۰ ( اشاب فراع )۰ 8 هاو

 ین هلاناتبب دا لاح را هد ۰ ا وااول .نضشتاب هدا ! وط
 بر لانو هشللا لاح را هد ۱۲۷۹ هسیا ) كد فراع ( یالاربمزاح ردن وفدم

 نکیاهصاخنایح هن رع رس | ("هداژیشان ید رع ۰ انا فراعیجاح )

 هددجنا ناطلس ردنم ودخ (.لنافا دجایناع ) ندناتافو هدنلوالا عنتر ۱

 | ق بی زا فاکو شغآزق ترهشنتنحم هلکولس هنیلغقرط بواوا نکات
 قدلیا"تافو ء3۱۱۳۵۹ "یذیعاوا كتر یک لا ددرتهتسودنکابب لئوکود 7

 "سا تافو ةلنسهدمقلایذ ۱۷۸۹( یتدنفا *نىدلا ىع ) لغوا یدما.ندهنلفم
 ؛بوردنایوا یەک 8 یدنفاعا ردم اطا ) ندةعاق و تقی رط ین و رگب دو

 A هجا هخهرق یسلچ ردشلیالاح رادنىنەجل | یذ ۲
 ِ ) رونق ۰ اشا دج قزاع (

 در 3 ر اک ییاماقشافدش زاۋ ینلاضعا هیططو هدراتندخ ضب ردبل رشط



۱۳ 
 یا

rسا ۲و منو  

 :سر کما ەد: :ردنلشلبا يلون هد ۰۱۷۶ ۰۰ ر د سم ود كر تع مهار 1

 یسهیایهکممد 4/۷ يسالنهنیدتم اد ۳4 تیضم هد ۲۳۹ هل هدنناضمرا۳۱
 ایا یا لوطانا ة۸ فاوصالابقن هد عج یسیاب لوبناتسا د 46
 ۵۵ ب ووا یاب دیبا مور زهد ه4 :یدافنآ لزغ.:ندنباق ةينزفص ۰
 :هنسواویهتف»,یناحتلیاموزهدنمنحم 04 دلو یساضعاالاو سلج «دناتطم ر

 تول وماسالزیش و و و نیکیا كيما ید ۱۳۹۳ یالزا ینیتفتیوشراد 1

 ودنا لاحت را هتنابسش ۱۲۲۷۵ یلدا لزع .هدنربنوا كن رخالایذاج ۷۷۰
 ل ی هي یاش +« هوا « لو غنوا نفد :منیاتسرق یسلاطمدژادکسا

 .:دکعیط ی یمودح یدلیااشنا هناخح اتکر ہد ەم رکمدکم یدبا قوطن

 E ERE (هداز ترسم د :یدنفا دن فزاع )

 .:لسزادم :غدلبا الو »۲ ۰ دیم ود كنیدنف نیما هدازرطاشندنسر مو

 ۲:۲ و یسایهکم هدعب ( نیاز هد ۲:۱ و كيلالس هد ۳

 .هدنناضحو ۵5 :یسهناپلوتناتساهق ۲۵ ۱.یوتفنیمادو یسیضاقهکم هدنزخالامسر

 یزکسیضاق یلوطانا هينرخالاغسر ۳:ینلهباب للوطاناهنسّواو یتهتفم لوطانا
Eیذاج ۷۰ بول وا لیا مور هاصهدنناضم ۸ یستفمالاوسلح هدرا وا  .. 

 .ودنتسلم ركي هكا قالایذاتخ Ve یدلوا مالالا هدنربنوأ كن رخالا

 . لصاف* ماع«هقف ردن وفدم هدلنهاکت اشاب یطصم هدروسحراخ یدلوا توف

 :قاومص یدامادو شب تم ید ید شیت ی نا ا) -یدها

 ی رم ¢ وا هم

 ۱ های فراغ ) بی و ا

Eد کک را كب.دنادج ییرزبد نجیب دین روا  

 . . یدلوایبحوتکم ت رادصمدعبق رم وا ندناکحا وخهد ۱۲۸ بوزبک هه یدماهرکب

 . یی هعطاقم ماهسا هد,ع۱ یدنلوالنیعربار هلا يدبنفایداه هدنمرچ ۰

 بواوا یافوقوم هد 5.یرظادناخهبج هدنمرج ۽ ٤ یسیحهبساحم + زج هد ۳
 ae ایسعإ هدمب ,یدلوا ی وظاب هی احم و ط هدنلاوش ۷ یلدا لنز. هد, ۷

 یا لزع مدنلاوش ۶۸ یدک ب رک هنسودرا اغا دیشر هلیناونع یرظان
 ه۵ بولوا یناضعا ا میا ياروش هدینجوا )ی 7 اید 0۳

 .ەدنسەج |یذ هثزبوا یراشتیمتراجهدشناضمر : 99 :یدل داون نیلحم مدنطساوا



 لی ی o0 7 و ریدمهناتوط هدنرخاوا كیریزخالا
 ۲ اج ev و و اواهاشرا ی هدنح ٤ ویباضعا او راده داخو ۷و

 .لایجترا هدلبنا وا ر, ۱۲۱۷۰ بول وا ییمارتفد هلل وا تفنص وا هدن :رحتالا

 e Ca هرهم ا د هدنس هناحمولوم شات یدلبا

 3 و ۳۱ و ر شا تله اب 7 داش لا

 8 ۳۹ بول ىچى elb N یخ
 یزد :ES هنس کیا هدنرا زاب ۲۲۵۰ و هاد مال ةرکضندللاتس

 a هد نشب رو e ۱۲۹۷ ولزتلاتنب یرللوا
 EEE N رثوئدسد را

 ار E LES ییق 0
LSEرک هدناشر 9۹  

  هلقلنریمریمهدنیجر ۱ ىنا لزق ادر شالا عسر 1۰ بزلوا یلففا یزاتو
 زا وقهدمب وشلسیا لزعءهد ۲۹۰ یداوا یفرصتهنطا

 ید دف ا ندرودص ( مدازغابد ۰ یدننا دج فراع ]

 eA یرلوآدامادهن ) یدنقا قداصد 1 یسهفیلخم نوقو سردم بولا

 e قسور هدنس ۳ ید" wv دوایدا

 2 ۱ ۲ ید تار هدف

 رز قوم هد ۳:۱ رد دمار ۳ ) يدنفآ دم فراع) "

 .هبرصمیازوشراد « + ۷ ۰ هدنگلریدت هربصو هدنفلاضعا هد رصم یازوش اد

 و رد عاش یدلوا توق هدنب توكو هدا اتک شاپ

 ضفتلاب بودالوخد هد ۱۲۳۹ در هبساخم شاب یدنفا دفراع)

PE۱ تان( ۱۳۷۲ قرو هدنفاضعاهبساع سل و مشت رفت راک  
 7 * ردنوفدم ءدنماج هدازهش ردشملا تافو هدنسيلا

 كکي ىلع ندتساپرفا اشا یدلشر یمورضرا ( كن فرابع )

 یدلوا یاکتاریرحت ضف ترا یدلیادلو هد A و

 ۰ ردرعاش ردم سی هراهنشوم

 ندرودص هدازاسشاب لیعایما تار ( كيدجا تک یراع )

2 



 و و ا اتمر ۹۰ تام یو
 uj 1 4 3 | فید ۳ 0 8 تل و = !یولوم ۱

 PARA تازا ی 3۳ نیست ۱۸۵ و يا
 هر یارکروک یورک و هل 1

 2 0 نیم ی اک ہدعقلایذ ٤و ی E یس و هدرا یشمرکب کمر ۱

 :هنودراندیاتکر رح ها یون ال یذاج ۶ ۸یدلاقلو زعمهدند وعبوآ

A e.د 1 ۱ ویجهمانز ور لوید  a alلوس قبر  

 دب ید بوآواقیمارتفد هد ۹ و شلاق <

 ۳ : ینیانهی ار « ¥ وا دشت ومدنستلا
 ردیودخمیداقار یدیهاتوک 0 .داز یدبهاتوک یدنفادج فراع )

 یسهاب لول هد ەءىب هاب واتساهرکسومکم هد د ۲:۷ سالم ۰ سردم
 : 545 0 9 لک

 ییاتافومتنزوتنوا تر ۱۳۹ ېدلوا یا |مورەديعب

 را

 ۰ یدپا تاذر یا .هيقق سدنوف وفدم هدریلس

 ی ردوا تدا ا ( و ا رک یدنفا دم ا (

of"۳ بلحمدنرخالایذاج <  eیاب لوتناتسا ضفتلابپولوایسالنم  : 

 ۱ یدیا :A E رخال عيدا ۲۳۵ قرم و| یس هاب وطن |مدنل EE و

A۳ 9 هد هلق و 0 3 ىد راز  

 0 هبا تکلسرد مس ول وا عاش د 1 HE .راتعدجا 0( یشادرق رق

E"و يللا تافو ء سهتسنوا ندودنک قردلوا  

 ردبلغوآ وب كناغایصولخ دج هدوو )ٍ یدفا کز فراع)

E 9یسهفیلخ تافل هد ۲۳:۸ یرر لیامور هد  

 . يذاج لزب بولو یبا خنک یکشرسد ها ۳ یرادرتفدداد هد ۲

 ۱۸ ج 9
1 1 



 رم ملایر ارور
 3 ۷ د رس ف ر ۲ بلیک درب ی

 ۲ خب رول ریو نی ات وشا۳۳یتماف زا هد ۳ ى

 AYN كواثبساع ات هد ۳۷ ةدوعلادعب یدلدا لاسرا ر

 3 بولوا یقتییارتفدآسبار هد ۶۲ لوا ةمانزور هدنلاوش ۳۹ ذب

 یداوآی ا ا ر يردن زک < قانخب قوا لوا بسا الا مد عج
 ۱۹ ید لدا لرع هد ۰۲۵۱ بولوا لوا هساع ااو هدننایعش ۰

 لیلاط* ۱۱۳ سو زدن فدا ین ودا یدلیا تافو هدنسیمرکی 0 ا
 8 1 : "یادش ودماد داشا نایعیضاف قشقش ) ك نیسح ( یرش یا | ۳ ۱

 هد ۲۱۵ سراب ردیریک مو دع كناشا دج لیلخ " : كيد فراع ) :

 ۷ ات ر واال ال والایذاج ۲۲۳ یتالئم رصدهد ۲ یسالتمب وبا

 یا لوبناتسا.دن والایذاچ ۲۳۰ یسیضاف ل وناتسا هدنل والایذاج ۵۹

 هدنلاوش ۶۰ هد ۳۷ لوطااردصهد ۲ یاب لوطاا هدنرخالایذاج ۱

 ردشلوا لنوو رژ دنص هلن رز هففدتزد هدنرخم ۶ هدنزخالایذاج ۹۷

 ۲ هدنسهفصیردیدلوا توفهدنزوقطنوا كل الایذاج o0} ییاامعلاسر ۱

 ندناکحاوخ ( كاد دج ) ندنزامودن یدباقولخ مولعرتشم ردن وف دم

 یودحكنوردندیلاوم ( كیدشارد )یرکیدیدتاتافو هد ۱۲۳۷ بولوا

 (كيرداقلادبعدج) یبیجدردو ( تر ر مصاع دج ( یرکید ردکناطعندرودض

 هدنارسفا یدلوا توف هد ۱۲۹۷ بولوا ئال بويا هد ۶ هک رد

 ندندافحا ردکب فظن قطص+ندرودض یسهدازهع رک دنوفدم هدنعماحباک
 (ك هل ر و )ندنسهش اسیاضعاالاوسلحمی ردا رب ندندافحا ردکب قیفش دج هد ر

 یودعاشا لعدج مناخ( ارهزهمطاف ) یسهعرکر ردتاشرب ( كب فتار )لب
 4 Vé E BE ( ماخ ىلرصم ) هلغلوا ىتەخوز اشابلنعایما
 ۰ ردن وفدم هدنناپیردب یدلباتافو هدننحر

 سردم بولوا یاماناطاساسا ( دنا دن ظفاحفراع 8

 ردنوفدم هدوما یدلوا توف هدنربنوا كنفرع ۱۷۵۰ یدلوا ۍسالنم رادکسب
 ۰ ردنلواتوفرد ۱۲۵۹ ىد ( یدنفا فرامدج ) لیلزکد ندنسردم
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 و ۵
 ۱ هر یا الووودم < e دال یاب شر

E e 
۳ ۷ 

 ریو ترس .YEN ور و ی ۳ و 3

 را هیت bk ا ون هو

E "۷۴ كاا لما الا لسی زبق یییما هناسرت رویش ۳  

 ۲۳۳ و یا ماما: هدربنوا كدا ضمر ۳١ .سردم هد ۷ ریاض

 هد یسهایهکمهد ۳۷ و یسالنمنواهنسواو فاطلسلوا ماما هدشجنر

 1 یدتنا لاصفن | ندتماما هدنم رحم ۲ ۳ یندلوا یس هاب یل وطاب هد۲ ع۲یسها لومناتسا
 I یدنفا فراع ) ردنوفدمهداشاب ردیحب ید تافو یسهبنر دق تانناضم ۵ 6

 دداشان ردیح بودا تافوینوک جن د رد ی رکی كن رفص 6 بولواندتسردم

 0 ۳۷ ۰ يدب گید يدلتنا نقد
 ردسودخكنیدنفا نیداسل نیز . ( هداز ,یاح,۰ یدنفادم فراع )

 ۰. رشت وفدم هدیاصق شاطیدلیا تافو هد KE پولوا .یمالتمراذکسا

 یسهس ركاهخنا وخ:ی وشش ندلف ( هدازنافیع ۰ .یڈنفا دج ف ؤراع (

 یرظانهنارهچ هد ۲۲۸ یسازبعش هد ٨ یرایرهشفرصم هد ۳۲ یدلآ

 هد ۶۲ یرظابهریخذ هد ۳۹ یسیجه بسا جه زحهزکص یا راس هدمب
 هدا ٤۷ و ییمارتفد هدعب یدلدالزع هد ۲۶۳ , بولوا یرظا هم رج ټا

 هدنشب نوا یسهدصقلایذ ۱۲۵۰ یدلوا یتیم رتفد هن هدعب یرظان هناوط
 (كب توفص ییاعصم )سربدمیمودنعردنوفدمهدنفل راند زاب ناطلسیدل وا توف

 ۰ ردنوفدم اا یدلوا توفهدنسکیا كنلوالامیر ۱۳۹۳

 یسادنضخک و یسهتشنا ,یدنفا دجایماکلواماما . (اغاد فراع)

 هلیسهوص ضیفتلاب ندنوباهنوردنا ردنمویخ «یدنفادسسا دم »
 یدلیالاحنرا "الوزءم هدنزوقطنوا كسلاوش ۱۲۰۳ یدلوا یراب رهش رادیاکر
 ۰ ردن وفدم دج اه رق

 نادك ناطلسماخویسح هخانزورهسامعرو . ,(یدنفا دم فراع )
 لئانهبصانمضمب هلنٌأشن ندنلق ییوتکم ترادصردسینا مودع یدنفا لعایما

 بوقبح هلا نو اهيودزا هد ۲ رد شتیک پام ورارومأم همند ییابواوا



 ا e یداوا ی تولوا EN زا زابل

 بولوا .ندرازلک دک ( افاد فزاع ( ردنوفدم هدنب دراو د یدلوا توف

 مارب ( اغا دجنافراع ) ردشلوا یشاب یبویقو رادنامهمهنسبجلباناریا
 .( ناو افافراع ) ردراشلواتوفبقاعتم یی رب ردشم لوا یشابیجبوپق بولوا
 الو اد هتک لر هلن رخالایذاج ۲۲۳ بولوا ضیفمندنوناه نوردنا

 هدنحوان یه :رخالامسر ۱۲5۳ ردشلّوا یفاب:یبوپقو یشاب یینهاش هدب
 ۰ :ردشلوا نفدهرادکسا هللالاحترا

 سا هزلاهاتطع ۰ ( هداز نع : یدنفا دن فزاع. )

 رهشکب هدننابمش ۱۱۹۹ سرده هد ۱۱۱۷۵ یدلیادل وت هدنشهدعقلایذد ۱

 | یسهاب ی وطان او یسضاقلومناتساهدنم 7 ۲۰۶ یدلوا ین هکمهلبا یتلالنمرانف

 للوطاب|هدنتنم رم ۰ اا انا دب ینا ها تر ۲۰۸

 هد ۲۰ بولا لیامورردض هد N0 یسهاب لیامور هد ۳ یرکسعضاق

 لر ا کا درک ثكنسهرخالایذاج ۳۳۳ تول وا رکتسد ضاق لیامورآبنات

 رادنوفدم هدنک واینهشر دماشان نانسیدلی | تافو هدنسی دننوا كنل اوش ۱۲۶ ۱یدلدا

 ۱ فنی وش فر هنس رهیدیا راز انزسکا زوک ييزابهدرخ «روقو «میلح فراع»ملاع

 ندرودصرلیدنفا هّللادجن «لادمسیرللغژا یدارردنوک ههرهطنذضور بوزای
 یداواتوف هد ۱۳۱۸ ( یدننادندتعسا ) سردم ندنرامودخ رایدلوا
  یتهدازهنع رک یدبلوا توف هد ۱۲۸۲ :یرهلواهرنعمماخهجمدخ یسهعرک

 ۱۳۲۲ ( یدبنفا نماد ) ندناضق یبادقتک .ردندرودض یدافادجعبیزا
 ۰ ردنوفدمهدرادکسا یدلوا "توف هدننابعش

 دنوباهیارسیدلیادلوتهد ۱۱۷۱ ۰ ( هدازسردم ۰ یدنفادجم فراع )

 هد ۳٩ وه رداءد۳۷ رهشکت هد ۲۳۰ و شردمهد۲ ۱۸ت ودا لیصخ ل و كلاي

 كا لاوش ۱۲۶۳ تولوا یسهات لوساتسا هد ۷:۲ یدلوا یسالنمەکم

 ردیدنفا  شناد یودخم یدبا اش ۰ مع ردشلبا تافو ینوک یضکبا نوا

 بت دی بنکم ی وایسالنم بلخ و سردم( .یدنفا ادب )ندن ر امو دخت

 :.زدشمل وا توف هد ۱۲۹۸ یا



TU A NA RS ۳ ۱ 
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۳2 ۱۳۳ EN ORY: 
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 ۱۲۲۸ یدلوا ینیمارتفد ءدنلاوش ۳۳۷ و یایشن ۳ ۲۲۵ یدنا ۱

 ردنوفدمهدضماج ناطاسبیز یدلوا توف هدنهابکیاش هدشلگاوا
 تم تا ندزود تر ج ود ؛ردرهام یاش یدا لاطاطس وتم هداشنا

 + نددنفادمیقاحرهدنب ندنرامودخیو

 7 ا ندنواه نوردنا ( یدنفا فراعج ۱(

 یدل وا توف. هدعب یاک رلب >هبح هد ۷۸ لزعلادعب یداواییهوهقءدب

 داشناویظن ین را « نابع هدنسواح كدوج ناخ یلدع یدلوا » رد رهامرعاش

 هلکلهجاوخ هد ۱۲۲۹ بواوا یجیبام ردننوردنا ,( یدنفافراع ) ردشمهل |

 فرصم هد ۸ بواوا یسلوتم یماح هدلاو هدعب یسحعطاقم ماهسا

 ( كا فراع ) یدیفح یدبشفا اییسن ردشلوا توف هد قرلوا یرایرهش
 2 دج فرام ) رد ص اش ردشلنا لارا هد ۹ نکیا ند اقا .یدما

 ۱۲۳۰ و شل وایتاکر اکدک هلکا هحاوخ ضیقتلاب ندبلاع ردص يیوتکم ( یدنفا

 ردب وف دم هدنس هن اع ولوم یلعوا كب زدهشانا تافوهدنبسءرغ كن رخالایذاج

 بواوا خش زار میاد هنابسرتو . ندا وح ) هداز لوم یدینفا فراع (

 ردب وفدم هد ورق وط یدلوا توف هدنکلینک هدنخ وا دات ۳۳۳

 ندناکحا وح ردهدازاغالءهدازییاغر و ) یاج ۰ یدنفا فرامدیسلا ( یدناملاع

 نفدءدجا هحهرق یدلوا توف هدنشب كنسةي اید ۱۲۳ هلصاتهرودبواوا

 توفهدمب یدلوایجنافوقوم هد ۲۳۹ ضفتلاب (ك.فراعیکیابسن ) یدنل وا

 یدنا یجرت»ییع ب وا وا ندنمنافاخیدمآ ردد رهش ( كیدخفراع ) ردشلوا

 ردزهام یعاش یدلیاتافو هدهرم :ییرد الوب هده ریهبقآر ومأم هد ۸

 یدل ریو كلەجاوخ بولوایت کهلق وب یناح وا یحوع ) یدنفا یعصه فراع (

 هدنهماجرادرتفد هددناحش وطیدلوتوفهدنحوایرکی كنلوالایذاج هد ۸

 ۰ یدنلوا نفد

 یسالنمراد کسا سردم ) هدازیابع ۰. یدنتفا دج فراع (

 ٠ ردشملوا توف ما هدنرخالاعمر ۱۲۳۲ یدلوا

 یسافاریکشیپهد ۲۳۲ضفتلابردلناهنوردنا , ( زعنویق ۰اغا فراع )

 یراب رهشرادقوح هد ۳۸ و رادناکر هد رخالا عی ر ۲ و یساغادنیلدوحاتفمهدعب

 هدنلوالا عسز ۱۲۳۸ هدعب یدنلواغارح هللاییلو نیدل ابا هشهنسواقرهلوا



i aنو  

 نامر nv بولوا ینهفیاخرسدمهم ) یدنفا دج فراع (

 Es . ردنوفدم هدنسوق هنردا یدلیا تافو

 یار 3 as ) كب فرام (

 O ۰ یدلواتوف هدنرخالا یفاج: ۱۲۲۳ یدلوا
 ۱ یار هفدییار هلنسک تراهم هدنراشیاهشا : (  یدنفا فداع )

 e توف هد IT ردشلدانیبتهفایهبرامهرارکت هد ۲۱۰ و شلوا

 نم ستم O ۰ ردنوفدم هدنشوقواغا
 ها هد ۲۲۱یدنلون هدننهدخاشاب یسوم رد رهکی ) اشاید م فرام)

 یو لاسا بسور هی لزع هدنرخالا عیبر ۲۲۲ یدلوا لیکواناو یش
 یداردنوک هنر هلیماعضنا قاب رھتقاو ءاناظفاح بزلواناربمربم هرکص
 هی بان ۰ یدلوا توف هداروا هد ۳

 ۱ ا ۱۲۲۳ بول ازش ی وناهنوردنآ ۰.( ناوجس ۰ افا فراع )
 ۱ . یدلوا توف هدعب قرداوا نسادنتک یلرفس هدنرخالا

 کم التم « سردم € هداز ییامااقا ۰ یدنفادجا فراع )

 درک ید و هد ۱۲۲۷ یدلوا یسضاف لوساتسا هد ۱۲۲۰ بولوا
 نت - ردنوفدم هدنناتسرق رلافاقا

 بولک ةلوبناتسا ردسلنومطسف ̀ ( ولوا « یدتفا دی فراع)
 "یسراف ندسدنفا تأشنو یدلوا مزالمهنس هرناد كکبدجا هدازاشاب دم كلم
 شیردا ر تولوا یغانع یم زاب دن رلافا داملا راد هم نوا وقوا

 - یذاتج ۲۰۹ و یا ةرکدن هد ۸ هلا كلەحاوخ هدعبیدلوا یحزایههاعا

 یدلدناهوالع | ینلادخک نا طاسناج؛ و یدلوا لواةرکذ تن هدنجوا كنسهرخالا
 یدلوا یدمانزورلوم هدنلاوش ۲۱۶ بونلوا لع. نک هد ۳۲

 نوناهیودرا هد ۳۱٦ یدلوایسادننک نوناهباکرنداروب هدنرحا هد ۹

 یتاکی رکی هدعب یدلدمالنعندقلادفتک هد ۲۱۷ بولوا یفاشواچ هدندوع
 كنلوالایذاج ۲۳۲۲ یدلوا قاشا هدننسهدعمل اید ۲۲۱ تولوا

 هدنرومهامحافر و یشابشواج الات هدناعش یدلوا ناتکلاسیر هدا یا

 هلا ودرا یدلوا کو سیر هدنرخا هنسواییقوت هدسب ییمارتفد هد ۳
 لزع هعزعلالبق یدلدابصن ةلاکو هدنکر حودرارارکتو لزع هدک دلک هناتسا



 3 ي
1 1 € 

 1 7 و
۳ 2 

 ۷ یر ۱۷

 ۱ ۰ ردشلوا توفهدعب یدلوا ست بلج

 لئاوا ار یاک ف رصم كناطاسث ز ( یدتنا دم فراع )

 ۰ ردیعاش یدلبا تاف و هد) واناخ دی ادبعناطلس

 سردم ردمودخمكندنفا هللادبع - .( هدازیسع۰ یدنفادع فراع ۱

 ۰ یدیارعاشیدلوا توف هدیهاسناطلس لا وایدلوا یمالنمرم زا هدر فص ۱

 ردیمودح كنیدنفا یدبجووکبوناندلاچر .( كد فراع )

 هد رحخ الا یذابجو یسحهساح فاقواكحوک هد ۱۹۹ نوشت ناک

 هد ۲۰6 یدلوا یجممان زور قاچ وک د ۲۰۳ تاک یرهکیید ۷۰۰ یینارهش
 ۰ یبلدبا نفد, هنسوبق هناحشولوم یدلیا تافو

 هد ۱۲۹۰: یدلواندناک>اوخ بوشیت ندلق : . ( یلکب ۰ تبلعفراع )

 تناهنیدب وا لکو یسمارتفد هد ۳۰۳ هاصامرود فولوا یسحه بساع هب زح

 ۰. يدا ندشاقلعتم RY زدشلیا تافو هد ۳۱

 هدنشب كنلاوش ا هد ۶ 7 هو و.

 یدلوا لیامورردضابقاهتمو یرکسسضاق یلوطالا هد ۸ فارشالابش

 لزعهدننوا كن رخالاعسر ۰ ۰ يدلوا مالسالا جش .دنسد نوا كنلاوش ۱۹۹

 هدنمرخ ۱۲ ۱۳ید) وامالسالا غیشآبناهدنسیکیآی رکیكنسەدعقلاىذ ۰ +یدنا وا

 ردنوفدم ءدوبقیرکایدلیاتافومدنزوقط نوا كنلوالایذاج ۱ ۲۱۵ یدنلوالزع

 هدایتلاره | كنادنمشنادیدنابیدا ۰ مر یصف + انشالوصا ۰ قبیعلصا

 یدلیا تداعینجاارخاهددا حوا ره بودا رییغت نس هع دق تداعقفلو ا جا رخن|یسکیآ

 دشا رد )سردهیرکیدو هد ۱۱۹۵ (یدنفا نماد )سردم ندنرامودغ

 هّلادبع مالسالا جش یرکید رلیدلدا نفد هنن هللا تافو هد ۱۲۰4 ( یدنفا

 ندیدافحا ردش وا توفهد ۲۲۳ بولواسردمیدنفافراعیب و دح كن وب ردءدنفا

 يسالنم رانف رهشیکی .هدنس هلع یجر ۲۵۹ و سردم ( یدنفا .دج.دعسا )

 هد ۱۲۸۱ (یدنفادبع ,نیدلامارک ),یدبیفحرکید یدلوا توف,بولوا

 هد ۱۲۰۸ :یدسنفا طعم سردم یسادقک رذشلبا تافوءدمب یباندیلاوم

 ۱ .. . ,«,یدلیا تافو



 جو
 ۱ BEYT را هدنسهعشچ قلیربا یدلیا

 o 9 و im بولوا صردم ردندنایسح لآ ( یدنفا فراع )

 هاب د ار ÊR .: ردوفدم هدوا یدلوا

 ۴ ۳ NS ندیلاعاباب ا, (؛كي نایلس ,فراع )

 7 نولوا یداافد هدنوخمالایذاجن :۸۲:یتاکرادعلس هدشنلاوش ۱۷۷ لواةرک ذ

 r «تببادا + ع | ۰ یدلوا توف هد اسب در ۳

 1 ىدا برشم

 ایم جد دل ( یداز یدنقلاج,۰ یدنفا ینطصم فراع )

 "2 ردزرعاش ردسودحم یدنفاهللا دبع ( هدازیسع ۰ یدنفادفرام )

 ی ی كنيصاقر لا هسورب .(یدنفا,نیمادجم فرام )

 او ۰ ردندارعش ردشلدانفد در دیس بودا تافو هد ید

 ! باخ طدنیخ ۱ ۱۸۱ سردم۰..( هداز بحر.۰ یدنفا دک فراع )

 ۳ ۰ یدایا تافو هدنب"یدلوایمالتم هزونمثبدم هد ۱۱۹۰ ماش هد ۹

 سردمردیمودخكب مکلادنعندنسهلالساشاب شوایس (كب دت فراء )
 ۷ هیدن وقدعهدن با :یدلوا توف هدنزوقطنوا كنسهیعقلایذ ۱۱۱۹۷ بولوا

  هلشلازداکواتودبادلوت :هدنیجر ۱۱۱۳ ۰ ۰( یدنفا د فرا (
 د تلەضردما بط ەدە نايل ول وامة ز الم ندى دفا هللا دبع هداز : نهق مسپ ردشم وہ

 >* ودیشلوا تشظهناتطانیفص تدشهنسییا:هدعب ,ردشم وقوا هاهیدنفا .بصاو

 ۲ 00 0 اوردر اتارب یزا هریشهیرلتسضحنارودهاشدا قلاراوا
 ٠ ةدنرفض ۱۳۱۳۱ .بولیدنا قالا هتساضا نوباهنیبامهدعپ رایدروس نابسحا

 و ینشلزا لاتسراه یلویلک هاهم هدمقلایذهنسوا یدلوا یهابشداب ءابطارس

 ۱ تتطرتم اا دنا | یخ ۷۱۸۷ سولوا یییضاق را دکساهدنل والا مند ۷۲

  یرلدنا لوماتشا هدنل والا یذاجنوهکم هدنرخنالا عیب ۸۸ و هردا هدعب یدلوا

 ا ول یخ ٩۰ و شبا لزع هی سعید ۸٩ یدلروس ناسحا

 شلدا لزعهد ۱۹۳ بول وایرکتلدیضاق یلوطاما :هد ۰۱۵۲. یدلوا ابطا رس الا

 7 توف هد ۱۱۹۷ هلال غ -هتشیشربا «بولوا لیا موزردیص هد ۱۹۰ و

 * یدناقذاحو رهام هدنطنفو ناسللایرح یدلدا نفددیلس ناطلس ردشلوا

 هد ۱۱۹۸ سردم ) هداز التم ی۰ یدسنناهاربا فزاع,)
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 هد ۰ .قردلوا سنجاق رهشیکسا بولوا ندناضق ) یدٌنفأ فاو

 ۰ ردیعاش یدلواتوف
 ندندالوا دف نمسا ینمق ( هدازقعا ۰ یدنفادجم فراع 1

 ییضاقهطلغ ۰ سردمیدلیادلوتهد۱۰ ۶ رهسودنیدنفا ,یروهظ لاصدجت
 رد رهشصلخم ( قرا ( یالوا توف هدنل والا عیر ۱۱۳۰ یدلوا یسالنمماش

 هد ۱۱۸۹ ( یدننا : لشیلع ) ییودخم یدا یبدفیطا .برشخوش + ماع
 ۱ ۰ رد عاش ردشلیا لاحترا

 صاشرهامهدنونفرکا یدلوا توف هد ۱۱۷۲۰ ۰ ( یدنفاد فراع (

 ۰ یدبآ یثنم
 یدلواتوفهد ۱۱۳۷ بولوایهشیسهناحشولوم وبف یی . ۳

 ۱ ۰ ردیعاش

 هشوقفل هدعبو رصه  زدسودحم هدد نطصم یهابس 4 یدنفا فراع ) ۱

 ۱ ۰ ردعاش یدلیا تافو هد ۱۱۳۸ بولوا جشهدنرهناحشوا وم

 ( اشا دجا یفراع ) ۷۹

 یدلواندناکحاوخهزکص بول وایسیدنفا ناو دو یرادرهم ا ا

 هد ۱۱۲ یدلوا با کلاسرا هداتضمرو یی وتکمترادص هد ۱۳۷

 یفوصتمینایخسهکتهلترازوهدنناضمر ۱۱۳۰ همان هبصنمرتاس یدنلوا لزع
 هدنلوالاعسر ۱۳۲ قرهلوا یظفاح نیدوهدعب یدلوا یزومأم دودح عیطق و

 یرکسعرس یتهجناوهدنلاوش۱۳۷ و یرکسعرسناربا. هد۱۳ هو یسیلاوبلح
 ۶۳ و ساویس: هدشاوالاممر ۱2۱ و بلح, هدنلوالایذاج ۱۳۹ بولوا
 هدنسهدهع كلرکسعرس ردقدتقوو بولوا یسلاو مورضرا هدنرخالاعیر
 یناینسهکت هرکص تدمربیدلیاتماقا هدرقاب لشاطهدیلحهد ۱۱26 ردشلاف یاب
 لمکمیتاتکواشناورعشیدلواتوف ءاضقهدنوالایذاج ۱۱6۰ یداوافرصتم
 : ۰ ردیدنفا نایلس ندلاحریداماد یداددح یس ودنکو

 هد ۱۱۲۶ ردسودكنسسلح ندلالالج ( ىلج دج فراع جا ۱۱ )
 دعاقهانالومترضح ؟دا«مدهینوققرهل وا فلخ هب يلج نیدلاردص یمهداز عا

 ۰. ردشلیا لاح را هد ۹ ,یدلوا

 تافوهد ۱۱۳۹تولوا ندناکحاوخ و ندلاحر ( یدنفا نیسح قراع (



 ا یییروبآیزبتلوا توفو لزع هد ۱۰۸۱ ردها ا س £

 ۱ ۳ ردشلوا نیدلارو رکردسودخن کناخ یارکز داب ) ۲ یارکلداع )
 ۰ ردشلنا لاحرا هد ۱۲۷۲ تولوا نارمریمو یقرصتماغیهدعب . یداوالصع سیرت بولوا ندنرار واما هک - (اهابلیعایما لداع 2) . ۰ یدلوا یانلاقوندلارون ردود ثاناخیارک م لست ) یارکلداع )
 ردعلنبا لارا هدنشب نوآ كنبحر ۱۳۱۳ هلتماقا هداروا هلخلوا یتفم ید  هدلوبلکو شلوایهالوبنتسا هدنناضهر ۱۳۱۰ و هکم قردلوانوناهروضح 1 ۱ ام و بطاخو ماسرد لنضیتلاب دىلى وسلك " ( یدننفا, دمت لداع.)

 ىدا كس واع
۱ ۱ 

N۰ ردرا و یسا همان هد)هنمان قعس|نیدجاریپهحاوخ رب زووردراو یسهعوظنم راد هب نح تهدم بولوا نهذلاقتح . ( یوره ق راق  a۳  
 دلی لاحتراهد ۷۱۹یدلوانالوم ت ضخ ءداع«سلاح ۷۱۴ ہدنلاحترایردب ردیمودخ کاش رات رضح یدنفا دلو دج ا نردلاءاهب ( ولوا .۰یلح فراع)
 ) | .ردشطاداشنا یس هدیصقلکردعاش یدلوا توفهد ۹۵۹ ئدلوا تاک لاما تیب « زادرتفد « یببهرک دن نکیاندنرالوقوپقر دبل وبناتسا ( رادیلس . یلج نیسح راع )

 توق هد ۱۰۱۸ ابولو|نداضق ردیلبونیم ("یدنفایطصم اقراط ) .
 . رد عاش یدلوا

 توف هد ۱۰۰۷ بولوا ندناضق رد لهلاوق ( یدنفا دجا راع ) ۰ یدیالضافو فاش هایملنع (یفراع ) یدلواتوف هدنناضمر ۱۰۳۱ بولو ` سرډقردنمودع یدنفادغسا ( ءدازدحاوخ ۰ یدنفا دم فرام )
 ٠ . ردنعاش یدلوا

 بول وا ند هیلع نیم زالم ردیم و دخت كن یلاص و عاش ) یدنفادج فراع
 ۰ رد عاشو شزورد یدل وا توف ههد ۱۰ ۸

 یدا مالالا تبت هددسو ز یزد " (هدازنیما ۰ افاد ف راع)
 یدلوا توف هدلوساساهد ۸ یدماعدنو بوسنم داشاب دم یجعاس
 رذزهام هدقسومو یعاش



 - ت ۱
 لغ وا لعرما نداب الومت ااا وا رد وفدمهدار او وا را رع داع

 ندنفرط اشا دج مور هلفذل وب هدهبنوق هدنامز یرللغوا نامارق ) یلح دچا :

 ردلتح لیا تاذدر كنسكياردشطا تافو هداروب ردشلرونک هتداعسرد

 ۰ ردشلدا نفد دناروا هلنافو هد ۹ ) یلچدج بحاص ( ندةلالشو

 ردنلغوا كنیدنفادچبا ندناضقسنقوراف ( یدنفا هلا ضف دا )

 یدلیا تافو نکیاهداروا هد ۱۱۹: یدلوا یسالنمهفوص ەدىب یسردهنرذا
 ۱ ۰ رد عاش

 بولوا یضاق ردمودحم .یدنفا يه ندناضق 1 یدنفا دم )

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هدنلات ناخ ینطصم "ناطلس رصع

 هد ۶ ردم و دم كندنفا هللارون ) هداژ یرد ۰ یدنفاد دیاع (

 هدنلاوش ۷ شال هد ۵ ههردا هد ۳۳ ۰ ا هد ۱۳۲۲ شردم

 یدلوایرکسضاف یلوطاناهد ۶ یسهاب یوطانآهد ۶۱ یسضاق لوباتسا

 دنشردجا| ودع ردنوفدمهدوبق یرکا یدلوا توف هدنسید كننا تغشهتسوا

 ۰ یدنید ( ءداز ز داع لایدا

 یرادهسیکی شاش واچ بولوا ندنسافلح یلقادک 3 یدنفادنا (

 ۰ ردشلوا توف هدمب یدلآ ینسور كلەحاوح هد ۱۲:۷ یدلوآ
 هد ۱۲۷١۰: ردمودخم یدنفالع ( هدازداص ۰ یدنفا دع دباع )

 . یدلیا تاقوهدعب یدشلوا یمن حر
 لیامورهد ۱۰۹.بولوایجگ رکهدنداعسرد ضرفتلاب ( اشاب نیداع )

 یدیلاو ماشسلبارطآیقاعتو ادصهن بسواو یسیلا و مورضرآ سا یبرلکی
 را وا توفەد ۳ ۹۹ قردلوا

 7 وایب ینومطقهن ربیردپ ردیم نت كناشاب نا یلس ( كرلدأع ۱

 ۰ یدلبا تافو هد رود لواناخ داسناطلس

 یارک دگیزدارب هد ۹۸۲ ردیه ود ناخ یا رکت ود ) یا 9 لداع

 .توفهدمب ىدقار هددودج هلی رکسعهدندوعندنارا یردار یدلوا اغلاق هناخ

 ۰ یدلوا
 .هلایار ف یردارب ردیلغوا رکتلودنایوح (  ناخ یارکلداع )

 بصن یقاخ عرق هد ۶ رلیدلیا لقن ههزر هدعب رلیدا هدیلوماپ هدنلئاوا



 ۱ ۳و

 هد۱۲۱۰ بولواندراشيوړدیدعسر دیلق “ور ) یدنفارع ینیرظ ر)
 م یدبارهام ۰ هدطخع ردراو یسهمانتعصن و یرعشنآوبد یدلوا توف

 ف 1 ۱ ( اشا ینطصم فی رظ )

 و ا یبلوا ,قیرفواولریم هدندمزا پولوا ندنرابناک یالا یراوس ما

 . هدنلوالامیر ۱۲۹۳ یدلیا لاصفنا يد ٣ بولوایی ر ېروشراد هدنمرخ
 1و یدلداهداعا هرکسع هلقلش رف هد ۵ یدلوا یفرصتم سدقیناریمریمۀبتراب
 یدلدب|لزرعهدنس هم | یذ )ید وایبیلا و بلح هدشناصشوهسوق هلترازوهدنحر

  هدن رخ الایذاج ۷۰ ویبیلاو مورضراهدنناضمر 2۸ ونیدو هدنسهع | یذ ۷

 هدلوالاعسر ۷4 :یدلوالوزعم هه | یذ بولوا یریم+ یسودرا یلوطانا

 هدنرخاوا ۷ بولوا یباضعاالاوسلحم هد ۷۹ ىدلوا ىس ریروشرادآیناث

 یا ند هدجاهحهرق , یدّسا تافو هدښايعش ۹ یدلیا لابصفا

 ۱ ۱ ) ..یببا باکو كلام هد هرفاو تورت

 روا "لو ندءردوقشا ردیضاترب یلرتسانم | ( يلچ یدوبظ )
 ۲ رد اش يا لاح را هدلان ناخ دا م ناطلس

 ناسا ردبشلوا یسیحهبساحمماش ردیلماش ( یلح یروهظ )
 ۰. رد اش یدایا لاح را هل ناخد م

 ےک 93۱ MOE ( یدنفایروهظ )
 ۰ ردشلواتوفهداروا هد:۱۱۷۲  یدبا دل وسرد هدنعماح هک تولوا

 ( . ردندنسارمش ثلاث ناخ نطصم ناطاسرصع: , ( یلح ریهظ )
 ندیدنفا تاشنبولواندنراولکدکی لامکرد ./ (,یدنفا دجادیس ریهظ )

 1 ردعاش یدلیالاح را هد ناخ لس ناطلسرود ردشمروک تیبرت

 ۱ ( نیلالمف
 ناطاسهشناعهدق دل وا قرت ردمسهباپ یدیج7یابمرق ) نوناخهشئاع ۱

 ۰ "ردشق| اجنا(دیدجت اف نیحیجاح یباد
 ۱۱۷۳ ر دیس هاد كني رات ضح بلا ناخ نطصم ناطلس ) نوناخەشئ اع )

 ۰ ردٌشدسانفد هبهمزایا بوداتافو هدنسکیایم رکی كنناضمر

 o الا غراترضج مع ورینبلالج بن لو :.:( یلدا )
 بوبا هنر هدنبرقیماجخأفیبلوادبسهبیهل هتلادبع عش دکر هلس ج وز کی



 بس ۲۳۱ — ۱

 ردشلوایماغارایهایس هد ۱۱۹۳ قردلوایشابیجوبق ردردار كناشا دعوت

 .قوسیمودرا لیعاسا هلئرازوهدننامش ۱۳۲۰۲ یدلردنوکه هبهانوک هد ۱

 ثوف هدئلوالا عمر ۱۳۲۰۶ یدلوا یظفاحم نامرکقا هدعب یدلوا یرومأم

 ردکب لغینودخردنوفدم هد دراودیدلوآ

 هد ۱۲۱۰ بولوا ییالغوبقشاب هدنوناهیارس (٠ غا روفط جالا )
 ۰ ردنوفدم هدنسهرد دجنادبس یدالنا تافو

 تاک نابجهفولع هد ۲:۲ توشیت ندیلاعباب (  یدنفا دج زوفط )
 هلا نوناهیودراهرکصیدلوا لیکو باکءدنسهدعقلا یذ ۲۱۳ی تاکاد ځکه رکصو

 بولوا یسادضکو قاشانایضفسوهدبویتاک ادخک هد ۲۲۲ ةدوملادعب بودک

 ۰ یدالدنا نفدب هییلش یدلوا توف هدنسه عكنناصش ۱۳۳۷

 یثابیجوبق یسهدازهریشه یدنفاحو (  كن دماخ دم روفط )
 . ءدنلوالامسر۲۲۲ یدزیکهندطوا صاخ بوللو هدنوباهنوردنا ردیمودخ كون

 یدلر و شل هردمبولیدالزعهدنرخ الایذاج ۲۲۳ و یدل وا یتاکرس و یځلتام

 یدلوا توفهدنزوقطنوا یسهسا یذ ۳۳۳ ید لوا یسضاق بلح هدنبجر ۱

 ۰ رد عاش .بتاکردنوفدم هدنشوبق هلا ولوم

 هلا كلهحاوخ هدنلا وش ۲۶ بول وا ندنسهبنک نواهناود (كیروفط )

 ۰ ردشلباتافو هدعب یدلوا لکونسر هدهناسرت

 ۱۲۹۰ یدلوالیک ونوباهۀنزخ ضیفتلاب هدنوباهیارس (  افا روقط )
 بولوامرلن|مش هدنرخالایذاج ۱۳۹۹ یداوا یناغا هداعسلاراد هدنناضمر
 + :یدابرحم « لقاع « ندشلنا لاحترا هدنرخا هتسوا

 یسالنمهفوص هدنلاوش ۲۷۷ سردم (.  هداز ینیع ۰ كثیع روفط )

 . ردشلواتوف هزکصندنلاس ۱۲۹۵ پولوا یسابهکم هدمب

 ) ءاظاا لصف (

 ۰ رددنسارعشیرصءلؤاناخد و ناطاس ( یار (

 غابهرقرکب راید«مورضراهرکص ندننلاس ٩00 ۰.( یدتفادج نیرظ)
 ۰ ردیعاشردشل وا توف .قرللوهدن راقلرادرتفد ۱

 .بولؤا ندنسافلخ : یرهعکیردلولناتسا ۰ ( یلح ' هتلادبع فیرظ )

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ۱۱۱۵ یدلوا یسیدنا یرهکی هددرک



 و

 هدب بولوا یناکنوناهناوید ردیلوبناتسا . ( يلحدج يبط )

 نآود. بحاصیدلواتوف هد ۰ یدلوایتاکناوید هسرابلاو داد غب ورصم

 1 ۰ ردیعاش

J0 5 ردمردىم وی یا یا 1 هدا ا رق ۰ یدنفادم بط  

  لغوا ردنوفدم هددجاهجهرق یدلوا توف هدنشبنوا كننرنص ۳

 :.یدلدبا نفدهننا بودا تافو هد ۱۱۸۵ یخد ( یدنفا نایعدس )ب

 . هد ۱۱۲۰ بولوا یسهفیلخ هنکلام ردیلدبرک ( یدشا یبط )
 ۱ ۰ ردرهامیعاش یدلوا توف.

 ېیطخ ی ماج ناخرواناطاسهدهسوربردیل هس ورب . ( یدنفا نطصميیط )
 ۰ ردرهام هدقیلعتطخو یاش یدلوا توف هد ۱۱۷٤ بولوا

 رادملسورلن ولاقیدلواندناکجاوخ ضیفتابندلق . ( یدنفا دم ييط )
 .یناکرلنویلاق هد ۶۱ !یسیحهعطاقماسهسا هد ۳۹و یارک دن هد ۲۳۷ یناک
 یسودراقرش هلس هبا هبساحم شاپ هنسوا هن یریفسنارب هد 2 Op ءم

 هد ۲۹۵ و یافج کر دورارکب هلدوع . نددادهب هداوالایذاج و یرظا تامپم

 ۰ بساسحم « زدم یدلوا توف هداروا بولوا یراد رتفد یسودرا قرش "

 ۰. یداانشاراک

 بولواسردمردیم و دخیدنفا مرکلادیعیرایرهشماما ( اشاب نامعن بیط)
 هفزواهد ۷۹ هلاحرت هد ۷9 بولواناریمریم ضشتلاب یدلیالیدم دهثلاتهرکص

 یدالبا تافو هد ۶ یداوااضعا هدنسلگهمطض هدعب یقرصتمسیراقهد ۸۱

 ۰ ردراویشادنرقرب هدنمان (كلاص ) هدرب یدیاریدم ۰ مقتسم
 مادتسالابهدهلدع ردیمودنحم كناغفارع یثابوص . ( یدنفاد بط )

 یداوا .توف هدندردنوا . یسهدصقلایذ ۱۳۲۹۷ نکیآیبیر یسمکتیاد
 ردشادنرقكنوب .یدنفاتعلط نداینغا نالوامش ندنناتکر وخآ صاخ

 هنکلت واس یبنککببوشیت ندنلقناوبد ( هداز یبهتحیدننا لعایسا یبط )
 ۰ ردنوفدم هدبونا یدل واتوف هدنسعحم|یذ ۱۲۹۸ ردشغا قرتردق

 ۰ سردم ردیم ودخت كکبحون هدازیدنفا حویشاییکح (كید روفیط )
 ۰ ردوفدمهدنسوقیرولس ردشلیالام راد ۱۱۷۹ یداوا یسالنم بلح

 اپ روت
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 هلراژو هد ۵ ردسودخم شا نتسح لاطب هداز اتشاب ا یلگیا

 یلدا لع هد ۷۱۷ نولواییلاورکیراید هد ۲۱۹ یسیلاو نوزبرط ۲1۸
 هد ۲۳۰ بولوا یسلاو نوزرط تا هد ۲۱۹ مورضرا هدنلوالا یذاج

 تدادض هدنرخاكناو ینیلاو نوزبرط الا هدنناتعش ۲۲۲ یدلدنا لع
 یباح هرکصو لاسرا ددقوتغد هلا لرع هدنمرح ۲۲۳ ردشلوا ییاقمناق
 هذیونا یاب ثافو هدنسکیا كنبخر ۲۲۳ رد شلدا لقن هشزازاب یغوا

 یدا لماک « لقاع ۰ ماع ردنوفدم

 ) یتشاب یم وهق لاک ناخدجا ناطلس ( هداز رابط «یدنفادراط

 هد ندنبلصکانندتفا نطضم یباحهداز یدنفا دیش ینیماءرص تولتاطلشدر 
 یدریدش درک اشلتخ تولوآالال شابو یدلبا لنصنع تفرعمواع هدیوردنآ ۱

  ۶هدنشاجوازو دنس یر کی كننابش ۱۲۹ یّدلوا یاب یههاع هد

 ك نیمادج لرد ادا لیفت نماد . اطعدجا| ی زللغ واردشیاتافو )

  ۱هاب هعفد تولوا ید هرضاغلیطصا ) ك للخ ( یدلوا تفف هد

 تر اک کشا وا تّوف هدنسهطلا ید ۱۲۷۱ دن 2

 )ظازگدااشا( 

 نواه هن رخ ضفتابهدنوناهیارس بولوا یسهلوک ها
 هدهنس کیا بول وا ینیم|یالاهنالهدانس هد هنا جهد کنه تند ید وا یحمزایو تاک

 بولواقیرفهرکسءامقلاویدوا شیر ما زو راد تولوا اوالد ۷ ۵؟یالازم
 ىطفاغزاغو هد ۹ ىذلۆا قیر فهبهاب وکهدنذوع یذلرذنوک هتسودرا تیز

 و لو هدنناضمر ۲۱ یدلوا قرطتم هلاحرت هدناضمر بولوا ٣٣ هدنمرخ
 نزار هلفمقنچمداس هنسهخلقندرامنوکرم یدلوا یسلاو :لضوم دلرازو

 جورلا فیفخ «ملخ :یشنم « لاع ۰ ردنشلبا تافو هدتنهدعقلایذ ۲۹۳ و
 یسهللح هددسدلواداماد هاشا یدشر یورضرا یداریپرب تالش فر رظ

 ندنو الآ یتسدع رک اش نطصم لفرق یزاغو بولواتوفهدنسهنسیجوا
 یدایاتافو هدناضهر ۱۲۹۹ بولوا یودرهدنمان ( كرعبص دج

 ردنوفدم :هدنسونفیرولس ۰

 یدلوا توف هد ۵ ردن وم اتا ) هداز رانطع ۰ یلح بیط)

 ردیعاش« سوهون ۰ ۱



 

 بس ۲ قاب بس

 ۱ یرامودخ یدافاو هروما ءرادا ردشلواتوفهد ۱۳۹۹ هدنفلف رصتم ش رح

 ۳ اک دادسو قفو

 يسيکف هدنناضمر ٩۱ و هیلالجا ضفتاب هدهناسرت ( اشا نافوط )
 هد 1٩ و ءرصب هدنبجر ۱۲۱۸ هدعب بولوا هنورطپولیر هرکصو ینیراوس
 و ۷4 یدلبا لا_صفنا هد ۷۳ بولوا قرص ناتسزالهد ۷۱ و كماح

 ۰ ردوفدم هداشاب ساف یدل وا توق

 هب اخ دې نالولس ېلچ بول وان دنس دیش یسا مما راتات ( كب نار وط (

 . ردشملواتوف ہدلاجوبیدلوا عبو عیطم

 ( اعا نوفیوط )
 عیش یدلوا توف لاصفنالادمب هد ٩۱0 یدلوا یسیکب رلکب نیدوب ضفتاپ
 یدا مدقم

 لضافیهلوا توف هد ۱۱۹۵ ردندبرع یالع  (یتریج انهمن هط )
 . یدلیا حرش یردب با ءامسا بولوا

 هيلع و م هد ۱۰۲4 بولوا ندمم یاما ( ناخ ترومهط )
 ۰ ردشلوا توف هدارو یدلیا تلاخدو اعلا.

 ) اغا دج رابط )

 هد ۱۰۲۸ یدلوا ندا ما بوشیت ردیمودخاشاب یتطصمیسادتک  اشاب حوصتا
 ترازو 4 راب هد ۰ هلا تعاحم# راهظا هدنسهب راغل یدلوا یب هفروا

 ۱۰۶۱یسیلاو رکبراید هد ۱۰2۰ یسیلاو ساویس هرکصیدلوا یسیلاو بلح
 هدادغب هدنلوالا عمر ۱۰۶۸ یدلوا یسیلاو رکیراید اياد ۱۰6۴ یلوطاناهد

 یدلوادمهشهدهرص ییدایاموحم هدادغب هدننایعشهنس وا یدل وا یظعا ردص هلیلح "

 ران رضحت ةاشداپ یدلدا نفد هدننحوا قایا یرد راک مظعا ماما

 : یدا حشو دشرولقامردشمروم تف هنن داهش .تباغب

 کم هدعب ینالنم تلخ * سرذنردلهرقنا (  یادنفا ناسخ راط )
 ( يدنفا نئسح هداز یماش ) یداماد هدندوعندهکم یذلوا یسطاف همرکم

 ۰ ردشلوا قرع هلعمارعوا هب اضق یراک هدا ۱۷۱ لپ هبا

 ) اشا دو یا



A E DE NPD wo vaka aca rL 1 سم 

  EUW ۳تارا

E ۷۰۷ TE i 

 یدنار دم یراق دارا .د ۱ بولو یسلاود رک هدعپ النا ۰

 ) هد ۱۲۸۰ یراوآ یاب ید سیار رک ( اشابد نوسوط
 هدنشاب شقا یدلیا تافو هداروا هنسوآ ادب بولوا یسلاوهدح هلترازو

  ۱یدبا تاذرب :لماک لا لنت . ۱
 هد ۷ ردمو دم هو تن لعدجتیسیلاورصم ( اشاب نوسوط )

 هدرصمهدنسیدبنوا كنسهدمقلایذ ۱۲۳۱ یدلوایسلاوشیحو هدح هلترازو

 یودخ یدایحاص قلخ نسح بولوا یوم كا كنراشادنرق یدلبا تافو
 لیعاساو مها را رداشاب یخ سابع

 0 ردب زاشادنرف ی وال كرلاشا
۱ 

 هدنخش ات ۲:۰ ردینکی كناشاب " لعدحم هدو ( اشا لع نوسوط ),
 ۰ ردشلوا توف هدرصم هدعب یدنشلوا ناربمریم

 ( اشاب ینطصم نوسوط )
 اشا رهاطهدعب یدلوا یالاربمیکیا هد ع شالبارط هلال وخ د هدا دن هرکس

 اولریم هدسب بولیردنوک هازواهش هدهللتتدم قجنا یدروتک هندامسرد
 .. هدنساطایذ بولوایلیل و شعرس هاثرازو هددنلاوش ۱۲۹۳ یالوا قیرفو
 . هدنرخالا یاج ٩٩ و توزخ ًاقاعتم و هینوق هدننامش ٩۵ یدلدیا لزع

 تیعم یسودرا ییا مور هدنمرحم ۷۰ "بولوا یسلاو بوکساهدنبچر ٩۷ نع
 یسلاو ناو "هدنسهحطایذ ۷۲ و ینادناموق هفوص هدنرفص و یرومأم
 ٤ عش یدلوا توف هدنل والاممرا ۵ یدلوا مریلا میش هدنناضمر ۷۳و

 كیدجا ردرایلکی .دنجاوقلیصمولع یرامهودسخم .یدیا یقشیفای « مقتسه
 ۰ * ردشل وا داماد داشاب دم یس رق كب نطص»یدلواتوف :نکیآهدهینرح بثکم

 ) اشا دم نوس وط) ۱

 دداشاب لیعاسا وب دخهرکصیدلوا قیرفهدن الورصم كنيرديردیمودخغ ك ناشار دعس

 لوالایذاج ٣۱۲۹ی دلرو د ناسحا ترازو ۀ بتر هدنلاوش ۱۲۸۹ یدلواداماد
 ۰ یداهدنشاب :یتلاییرکی یدلوا یدالوا ردشمیا لاحرا هدنطساوا

 هطباضخاف .هدددمتدمهرکسقرداوامزتلمردیلتوبرخ .. ( اشا نوسوط )
 یدلوا یظفاحم رادکساهرکص نداشاب لشطبولوا نارپمریمهدعب ید او یر

 بوزک ییهرناسو ناجنززاو نازوق ییلردنوک هشراقافرصتمءرشطمدمپ
۱۷ 
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 هدو یشاباقس هدیزبابناطلس بولکندناسارخ . ( ینا ۰ شمروط (
 1 ۰ یدلدنانفدهاروا هدشافو ب رود | ان یتیدج یلاخ ماح

 ۹:۸ ۳ یسحهسایلوطانا بولوا ندلاغز (یلح شمروط )
 ۳ . یدلوا نوف هدنسهایذ

 ثمر یکرب هلغلوا بوذعرب هدنفارطا نامرکقا. . ( هدد شمروط )
 بودا داقتعا نسخ نافسباپرا هكردیک ردشقار هن راصح لیاموربوروتک
  بواوا یدفتسلراهشاطهنسیمرکی رایدالشبهکع ار .ینغارچ هما تاقدصورودن

 هعارش ننافسنالا یدلپابهرت هنرزوا بودا تافو هد ۱۰۲۱یدل آترهش

 : رارزقآرناشا رثاسو  نوطوا هناروا هدکدک

 یدباریپرتهیقندمن اخنا هلسناطلس ترضحیارعا . ( كب شمروط )
 ۰ یدلوا توفهد ۲

 ۱۱۱۷ ردشلوایمارهش بولوا ندناکحاوخ ( یدنفا شمروط )

 یسهاذکمو یسضاقهرذا یدنفا دجا ینودخ زدشلاق تابحز ردق هنخرات
 . ردشلزا توفهدنرخالاعمر ۱۱۲۹ بولوا

 یفرصنم هردوقشا هد۱۱۲۹بولواندنسآمادومنرا (  اشا شمروط )

 ۱ ۰ یدلوا توف هرکصلاسدنح ردشلوا

 رد دفح كند قالغ شابهرق (  كحوک ۰ یدنفاد نوروط )
 هللالزع هد ۰4 بولوا یناطلس “ینا ماما هدنمرحم ۱۱۵۸ بولوا ندنیسردم

 هیلفهنهدمب هطلغآبنا" هد۱۷۱ و دیلفود ۸-۱۱ هدعب و هطلغهرکصیناللتم دارغلب

 هدنرلخرات ٩۱۹۰ "یدلوا یسالنمسدق هدننرخ ۱۱۸۸ و رضم هد ۷

 قایلادبع ) ندنسردم یمودم یدآ نامزذاتسا لضاف ماف ردشلبا لاحرا

 یدشح ردشلدانفد EN AE ی ور یا ۱۹۷(یدنفا

 ردیدنقا نماد

 هد ۱۱۹۹ بولوا نازيم ریمو یاب یجوبق ( شاید نوسوط )
 . یذاجن ۷۲ بولواقرصتلیاچیاهدنرفض ۷۱ یدلوایسلاودسوق هلاترازو

 ۰ یداوا توفهدمبیدلوایسلاوهبن احآساهد ۱۷۹و یتخهناهدعب هسناحهدنل والا

 هدننانمش ۱۱۷۹تولوا یسادفتکل وق ردیرکی . ( اما دم نوسوط )
 لزع هدننابمش ۱۱۸۰ یدلوا ایردنادوق هلرازو ًاقاعتم یدلوایمانا یرهکی
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  ۹ 1دیعیرامودخ یدیالاص علا طسوتم یدلوا توف هدنسجا ی
 ردرایدنفا هللادع یضفو < قابلا ۰

 ( )اشا دم نوسروط

 ینا دک مظعا ردص هدعب یساغا رادیلس هد ۷ ردیسادخنک ی ثكناشاب و مساق

 یسلاو مورض را هل رازو هد ۵۹ بودا لاصفا هدنرحما ۱۹۸ ااا

 هدعپو . یسلاو هبنوق هد ۱۰۱ یدلیا بیدأت اسقشا هد اروا قرا

 ۱ یظفاحم وللدم هد ۰ ۳ یسلاو ناو شات هد ۳ یدلوا یاداموق ندو

 هد ۱۱ ۰ رکیراید هد ۰ ٩ بلح هد ۱۰۰ یشتفم لوق لوص یبوطابا هد ۵

 ۰ عیهش یدلوا توف هداروا هدنناضمر هنسوا یدلوا یسیلاو مورضرا انا

 ۰ یدا « روبع
 بولوا یسلاو لوک ه نىا هد ۷۰۱ بولوا ندارعا ( بلا دوغروط )

 . ردشلبا تافو ًاحورخو شتا تلاسب راهظا هدنابراحم

 ةبراحم هوصوق پولوا عیعش ریمرب ندارما . (كيهجدوخروط )
 ۰ ردشلیا تافو هدعر بودا دوحو تاثا یخد هدنسهروهشم

 ( اشا دوغروط )

 هدننیاشاب نداریخ بواوا لعوا نیل و ندنرادلپ روک یسهحات ر

 یلاثماو سیر رادقیس سس ۷ ردجم .نسح+ ینطصمیزاغو شلوا رهام هدایردع

 هجو یاس ییا یلراق ,بولک هتدانعسرد هدعب نانس. ردشلا مان یک

 هژرلهفظو ه یاد چوق « رفعح بد ۰ یضاقهرق * یلعجولوا ندنناقلعتم یدنلوا

 دناروا بوناوب دنع برج سلیارط هرکص یدلریو یراقلنادوبق هناسرت
 نادوبق ةافاکمو یدلا ربسارفن كم ید هلصف ینسیلق هلال یدلوایاو

 سلبارط هدنرفس هنردا بوسعالوبق هدهسیدنلوا نیعت یسکی راکب رازجوایرد

 بولوا یسکبرلکب رازج ةميخهنرباشاپیحم هد ٩٩۱ یدلوا یسیکپرلکب

 یدلوا دبهشو حور ندنن رقه لبس هنا د بوط هد سرتمهدنسهرصاحم هطل ام د۹۷۲

 هداروا هللالقن هغ سلبا رط یمن یدشمک یناسکسینس بولوا رویغو میصش

 ادتا هرازح ردراو یفقو راسو ماج و عماح هدسلیارط یدلدا نفد هنعماح

 ید هبیرهکی رابع هلکشد طباع هایلوا ردشهروتک  تاذو یرایرهگب
 * ردد دالوا ربا هو یرالعوالوق ففعندلوتەرقنالا رایدد طب ام

۳9 
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 سس ۲۷6۵ بسر

  ردشلوا لوق قابشابهدنلاوش ۱۱۵۸ بوروک تیبرث يک یدادجا هدنوبا
 " لرازو هدنسهدعقلایذ ۱۹۲ بولوا لوا روخاربم هدنسهدعقلایذد 4
 شنا تبرومأم لبوحت هصراق هدنرخالا یذاج ۱۱۳ یدلوا یسیلاو هینوق
 ۱ توا ابرد نادوبق هدنرفص ٣۱١٣١ ردشلدا اشا هد هبئوق هنب هده پا

 بولوا یسیلاو هیدنق هدنرفص ۱۱7 یسیلاو یخ هنا هدنسهخ | یذد ۰
 ` ردشلواتوف هداروا هدنرفص ۱۱۰۹ یدلروس نامرف یتماقا هدوسر لزعلادعب
 . دیعسوهللادبع ندنراروشلس هصاخ یرامودم یدا فیفع مقتسم « یتارد

 ردکپ مهاربایدیفحو ردرلکب

 رام ردندنسارما راساب ناخدو ناخداع ناطلس ( كب ناخروط )

 یدشلوا ریا هدنسهراع نسح نوزوا بولوا ندارما ( كب رع یجاح )
 (كد دم ) یرکید ردشل وا مودعمهدن رح رصم هد ۶, بولوا صالح هدعب

 . یدلوا مدع ورهر ودر هنسو بولوا ندایعایخد

 ام ٩۰ یدیا یب هشولد نداها رددومرا ( كب ناخروط )

 ۰ ردراو یئاربخ لیخهدهرقلعم یدلیا تافو رک

 یدبرم كشدننا ناهرب ندهشز ردولدج . (یدنفا ناخروط )
 ههدهو هفدص بولوا ندهبدح لهاو هنظم ردشغا تافو هد ۰ ۰۲۷ بولوا

 2 هقلخ هلا همعطاإ عاون ندنا بولوا ییفص بارحر یدا زا لوبق
 ۱ ۰ یدبآ ردنا

 بونلوب هدن رح هسور یدلوا یشاب یجوبق ضیفتلاب  (كب ناخروط )

 ۰ یدلوا توف هدعببولوا حورخ هد ۱4۳۸

 ناطلس لززا یدرک اشو یداماد كننلاب هدا (هقف نوسروط )

 كنيراترضح هنلاراشم ناطلس یدا ردبا تماما هدنناورغ كناخ نام, یزاغ
 هدسافویرد نباق ردشوقواوب ییهبطح هدراصحهرف ادا هنهاستا تک مات

 ۰ ردشلبا لارا هد ۷۲۹ یدلوا سیر هنسهلاع كنا سردم هخرب

 ردسودخ كحوک كکب نالج هدازکب یوم (ك. نوسروط )
 توف هد ۷۳۱ یدشاردنوک هننواه باک ر ناخروا ناطلس ندنفرط یردب
 ۰ ردراشمدلبا مف ييسهرق هدخراتو هماعع ناعهشیدلوا

 یسردم نه ردیلغوا كدام یجاح لیرپوکشاط .( یدنفا نوسروط



 ۲و 3

 هداعسلارادهدنزکس نوا كس |ىذ ۱۲۷۷ یدیشلوا انا شاب هش راترظح
 هنس درت دوج ناطلس ردشلنا لاحتزا هدنشبكنلوالامر ۱۲۹۳ یدلوا یساقا

 ۰ یدا یحاصقلخ نسخ ردشنلوا نفد ۱

 هد ۱۰۷۸ بولوا ندنراقالوصل هاکردردیلهنردا (  یلخدجیتلط )
 ۰ ردعاش یدلوا توف

 هد۲۵۲ یدلوا سیونهمهم توش ندنلق ناود (  یدنفاد م تعلط )

 یراذکتلصم نیلربو یدلوا ندنسافلخ یدما هرکص یتاکشاب یئرافس سراپ

 هدنرخالایذاچ *۶ و یسیاتبناک الاوسلحم هدنسهدعقلایذ ۲۱۱ بولوایخد

 بتاکشاب هنم# لیا مور كتساتک شابنالبربا کیا هدنرفص 14 و یناک شاب
 ید رهام بتاک ردنوفدم هدونا ردشلبا تافو هدنلوالامسر ۱۲۷۱ یدلوا

 ۰ ردندلاحر كراثخ ىلغوا
 یدشک هتنکلع دب تول داش را ردلغاطروفکت ( یدنفاتعلط 

 رانو یدلیآ دلو هد ۱۲۳۵ ردبل هنردا ) یدنفا فیرش تعلط ) یرصاصم

 ۰ زد عاش یسیکیاره رایدشت هیناخ دیحلادبع ناطلس رخاوا
 ˆ داماد هناشان بیسح نکیا هدنلف هصاخ ةنزخ ( كب اعمس تعلط )

 یسی ریسلج نداعم لزملادسب و یسجەبساغ هصاخ ةننزخ ضشتلاب یدلوا
 وف هدنییکنا لو کی فلتتخ هدعقلایذ ۱۳۹ یدلوا یردم نداعع هدعب و

 یامولعم هدشيا یتیدنلو یدلدا نفد هنسهبکت نور لشاط هدونا ردشلوا

 ۰ یدا راکرد
 دارمناطلس رخاوا دنا یّضاق ردیلنلدنقلاق ( یدنفا ميهارنا یعولط (

 ۰ ردصاش یدلوا توف اقورغم هدئلا ناخ

 لبقو یعدن كشراترضح یا ملس ناطلس ردیلهردا ( اغا قاروط )
 توف هد ۹۷۳ ردشغلوا مانعا هنارا هل رافس بولوا یروخاربم سولج ا

 ۰ یدیا(یناهن)یصل یدا عاشو ی« تباف یدلوا
 هدنلاس ۱۰۳2 باتکلا سیر هد ۱۰۳۲ ندلاحر ( یلح قاروط )

 . ردشلوا یفوتمو لصفنم
 ( اشا دم قاروط )

 نورد ردمودحم اشا مهار نده رح یاسا ندندافحا اغا قاروط یعاش



 ۳: ا ror - ی

 ۹ 7 ناخمرب دلی« # یدلباتراقیهوصوق هلبارکیع

 ۳ یالوطندنساجمات عاضوا ضعب بول وا ندا مما( لر« ۰ كي ناغفط )یدلواتوف هدو

 . ردشلوا توف هدعب یدلدابیداتندنفرط كرد لغوا لام

 خوب ترضحلئاوا بولوا یثابنابکس ) یجنافزق . كي نافط (

 ۰ ردشلوا توف قرهلوالوزعم :هدبناخدج ناطلس
 2 كلاثدا رم ناطلس یدلیااشنادیه-رب بولوا ندنفانصاجارس ) افا ناغط (

 3 ۰ رد وفدم .هدنده- یی هدیررصع

 *ردمعاشیدلواتوفهدنرخاوا ثااث ناخ د| مم ناطلس . . (یلحدج | فط )

 ۱۱ ضف ندتانک ردیلوباسا .( يلچ دجا لنط )
 یرعش ناود ردنوفدم هدنسوپق یرولس یدلوا توف هد ۱۰۷۰ یدا

 ۱ ۰ ردراو

 ندنرابوسنماشاب ميهارباداماد ردیلوبناتسا ( يدنفا نیما دم یلفط )

 یرادرتفد رانوبلاقو یسبح هعطاقم لوسایتسا یداوا ندناکحاوخ بولوا

 هدنلاوش ۷۸ و یسیحهعطاقمهداس .هدنلاوش ۱۱۷۲ و شلوا یرظان هناحورابو

 ینسهاجرکبییاحبولوا ما اننوشراچ هدنشبنوا یسج|یذ ۷۹ وییمارهش
 ۰ ردرهامءاشردشلواتوف هد ۱۱۸۰ یدتسا اشنا هل سا ثلاث ناخ نطصم اطلس

 ۱۱۹ بولوا یتاکشابیسهمکحم اشا دوم ردیلهنردا . ( یدنفا یلفط )
 یبهضطالم « تفرعمبحاص ۰ طاطخ ۰ ظفاح ۰ مع ,یدلوا توف .هدنلاوش
 ۱ ا

 ناوسددادنبوقالفابوشتت ندنلقادخنکر دیلکوکرک ( یدنفادجالفط )

 بابرا یخ د( یدنفالفط ) رکیدندناکحاوخ یرصاعمیدارعاشیداوا یسیدنفا
 « ردرلشلبا تافوهدبناخدوجم ناطلس لئاوا یسکیاره یدا رعاشو ندلق

 . بولوا هیطبض رب یرخوط یزوسو یزوا رددوبنرا ( اشاب لیفط )
 هد رومأم هطباض رادکسا هحرلهنسو شلآ ینمان « زوبلفط » هلتهدخ نسح

 رولواهبنس تافتلا رهظم ندنتقادص ردشلوا ناریمریمو اشا ,پولوا مدعسم

 ی روس> شعشب هدنا « كب نامرپف » یدلیا تافو هدنلاس ۰ ىدا

 ۰ یدلوا توف مدقآ هنس دنح لعوا

 ناطلس هدلاو لامنوترب دیس هدرکتیرت ثكلافا روفیط ( اغا هیلط )



 تا۷۵۱ تب ۱ ۱ ۱

 هتناپ یردندا تافو هد ۷ هداشا ردح یدلیا تافو نک كاش

 ۰ یدا نیطفو کف ۰ ىلشيرولا هشاره ردشلدا نفد

 داوناسا هلکیرا فسوب یردارن ردنل هنطا ( جرعا * یدنفا رهانط ) 0

 تاذو رایدلو ضف ٩النکب هیشباتک هحتداهسزد بوشبلاح هد شوکیا زا

 یدلوا یسجوتکم هیابض لاسلیخرب تیاهن بوزکه دنراقلرادرتفد هرعشط
 هطلنخع ةقوقخ روما هدهیحراخ یشادنرق یدلوا توف هدنلوالایذاج ۳۰۰

 ( كب دجم رهاط ) یدیشملوا ثوف لواندودنک هد ۱۳۰۲ قردلوا یرىدم

 هحمرق هلتوف هدنزکس مرکی كنناضمر ۱۳۰۳ تولوا ندنرلیالا ربم همرادناژ

 ۰ ردشلدا نفد هدجا

ENنو كسحر ۱ نکیا ی یراخ راما : ) یدنفا رهاط جالا )  

 ۰ یدلیا تافو هدنسیتلا

 یرود لواناخ دجا ناطلس ( هداژ هفلخ ۰ یلج مساق یبط )
 هدیلح هد ۱۰۲۰ تولوا رادرتفدو یضاق ( یلح نایلس بط ) ردندنسار هش ۱

 ی توف هد ۹ یدیادنمشاد (یلجدجایبط)ر دشاوا توف

 ۳ ۰ راردرعاش جوا
 (اغادعیبط) ردشلوا توف هد٩۱۰۶ ردیلوبناتسا ( یدنفالتعاسایبط)

 ردرهام یعاش رانویدلوا توف هدا ۰۷۷ یدنایهایسردیاکبثالس

 یدلواتوفهد ۱۱۷۸ بولواندناضقردلومانسا (یدنفا نطصمیعط)

 ۰ ردرهام رهاش

 ناخ دا ناطلس راوا یدا انشا ناسل ردبل هبلق ( یلح یببط (

 ۰ ردعاش ردشلوا توق هد

 رخاوا یدلوایضافو مزال ندهداز برع ( هدازیتشیا ۰ یسط )

 . ردعاش یدلوا توف هدناخ ناعلس ناطاس

  یدنفایرقیردارهرکصبولوایرایرهشنذّوم ۰ ( یدنفا نطصمی ءبط)
 ۰ ردعاشیدلیالاح راهدنلا" ناخ يطصمناطاسرصع یدلوایناکر اخوق هث رب

 ۰ ردیعاشیدلوا توف هد ۰ ردىلىلوطانا ) یدنفا مهار |یسرط (

 ۰ ردراشیدایلاخترهدیناناخدیزب ناطاسرخاوا . ( يلچ ینیرط )
 رادقمرب بولواندنساسالواناخدارناطاس . (واارای ۰ كب نافط )



 ۳ ا ۱

 تك یداوا ق قیرف « کیا «یالاریمو یدئلوب هجرلهنسهدن کل *تاضاید
 1 هدب ویآ یدلبا تافو هدنحوا یمرکی كنیرخالامسر ۱۳۹1 ردشلدا دعاش

 رک اتع( اشا رهاط ) یدا لماک دنر مع هدنایضایر هماقلاطسوتم ردنوفدم

 هل داعسرد هلغفلهتسخ هدماش هد ۲۰۱ یدلّوا اولو یالاربم ضفثلاب ندهناهاش

 " نادناموقتورب قرملوا قیرف بوشلوناهرکص یدلاق هتسخ تدمریو یدلروتک
 ۱ تون هدنسیتل ینرکبكننابعم ۱۲۹۵ یدلدا دعاقت هد ۱۳۸۳ ردشلوا

 : ۰ ردشلدا نفد هنسهکت ییادههدرادکسا

 هددیضایر مولع بولوا مم ردیلوبنتسا (  یدنفا دجلا رهاط یباح )
 هدعیو یسهان ريمز| هدنمرحم ۸4 و ین مش هدنلاوش ۱۲۸۰ یدلو ترهش
 بولوا یس سیر فراعم سلحم هدبجر ۱۲۸۸ یدلوا لوا میثم
 لوبناساو هکم هد ۱۲۹۵ بقاصتم ینیوفل كسلجم یداوا لوا نشر هدعب

 تافو ینوک یبفچوا كننابش ۱۳۹۷ ردشلبا ذُخا یخد ینیرها یلوطاناو

 : صوصخابو هبلقن و هلقع مولع یدادا نفد هنسهمشچ قلیرا j یدلبا

 0 یدیاروقو * ملح بولوا ,هدنلوپ یخد یروما رادا یدبا رحتم هدهیضایر

 النغم ۰ سردم ردیمودع كندنفا دو ییدرام ( یدنفا دج رهاط )

 ندیلاوم یرصاعم یدلیا لاحترا هدرلهنسوب یدلوایسالنم هنردا هدنلاوش ٩

 .ردشوثنی هراهنو, بولوا یتبسا قتفم بوکسا .( یدنفا دج رهاط جالا )

 دج رهاط ) ردرلرصاعم یخد (یدنفادر هاط )هدازالنم فرش ندرلهدازاص

 هرکص یبالنمرانف رهشنکی هد۲۷۷بولوایب ودنعكنمدنفا ھا ربالنیکا (یدننا

 ردشلوا توف هدنسدب كنلوالاعسر ۱۲۹۹ بولوا یسهاپ هکم « هس دالب

 | ۰ رد وفدم هدوش وط

 ردسمودخ كندشفا هللادبغ یلهنردا ۰ ( یدنفا دم قوش رهاط )

 هناخحوطو ردشلدامادتساهدنراشیا لق هلفلوایتباتکلزوکب ولوالخادهرکسع ۰

 یسج وتکمهناحوط هدنمرحم ۸ ۰بولوا بتاک شابضفتابردشلوا بتاک هنسلحم
 A هتدنام ۸ یدلدا هوالع كلحهساحمهدنیحر ۸۸ یدلوا یلواو

 هد ویر دملالاتب هدنلوالایذاج ٩۳ یتدلاق لوژعمهدعب بولوایرظان ناخد
 ۱۲۹۸ یدلوا لو رظا فاقزآ قلاراونو یسر یسلح هرادا فاقوا



E ۱ 

 هدنسه|یذ ۷۵ و یر فراعم سلح هدنرخالامعسر ۷۲ یساب لوط

 یسهاب ینا مورهدنرفص ۷۹یسیتفمالاوسلحم هدنرفص ۲ یرکیماق لول
 یدلیا لاح را هدندرد نوا كنس ا یذ ۱۲۸۱ یدلوا لیامورردصهد ۸۱

 هد ۷۵ ( كيد نیدلا اب ) یو دم یدا فحم ۶ ,كزات ؛ پیدا * مع ۽

 هداشاب ردج سه ردشلوا توق ات نکیآ هدهیاتح ثكب یلع یرکیدو

 شعر هد ۲۰۸ پولوآ نده رود ( یدشننا لماک دج ) یردارب ارب وفم

 یدلوا توف هدعب ردشلوا ,یبالتم برع سلبارط هعفد یا هد 4+ و1۲ و

 ۳۰۰ بولوا ندنسلاوم حر ( یدبفا شناد باهولا دع ) یودحم كنو

 بولوا یبیتفم فیرش ,سبدق ( یدنفا دج رهاط ) یدا تابحرب هدنراخمر ات
 - ردشلنا لاحرا هد ۱۲۸۲ قردنلهتبخ هدنامسرد

 هدنرخالامسر ۱۲۷۵ضیفتااب ندنسهط وا هطیضم ( ېدنفا دج رهاط )

 یدلبا لاصف| هدنرخالایذاج ۱۲۸۰ یدلوا یسیحموتکمو هبساحم هیطبض

 هدرادکسا یدلوا توف هدنناضمر ۱۲۸۲ تواوا یسحهساحم هصاخ هدعب

 یردم قاروا یلاع باب ( كب دج زهاط ) ردنوفدم هدنعماح ناطلس هامرهم

 لوخد هنرالق یدما ءرکصو ترادص "ییوتکم ردمودم كندنفا ناسح
 ۸۱ یریدمقارزاهنّزخهدننح ر ۷۷ تولوایساضعاالاوشلخ هدننخر۷۲ب ودنا

 یساضعاهبساغ سلحمهدننابعش ۱۲۸5 یسح وتکم هطبض هذن ر خا كنب رخ الا یذاج

 دح ردشلنا لاحرا ةد ۱۲۸۷ بولوا اضعا هننوسیموق .تالصحت هزکصو

 رحم قاروا هنلام (یدنفازهاط )ر دن وفدمهدشناب كیدجنایرونندلاحریسپ ردام

 ۰ ردندنلاحر راهنسوردشفلو هدنفل ادرتفد بلح وه رداو هنوقویربدم

 هدنس هدعقلایذ ۱۲۷۵ بولوا یسشضاق ماش . .( یدنفا دم رهاط )

 ردیلدسزا (یدنفا هلادبعرهاط ) یدلوا یسهاب هنردا هدنبحر ۸۵ و ریمزا

 ۰ رایدلبا تافو هدعب یدلوا یسالنم هتسو هدنمرخ ۱۲:۸۷ سردم

 هس هاد یکب راکب لیامورهدنرخ الا یذاج۷۸ردندشادناخهسورب ,(اشا رهاط)
 تافو هدنرلح رات ۱۲۸.یدلیا لاصفا هدبسهدمقلایذ ,بولوا قرصتءهسور

 یدا تاذرب نسمتفتلمو مرکم یدلیا
 ( هحاوخ ۰ اش دج رهاط )

 فراعلارادو هببرح بتکم یدلوا عمو ب رح ناک را, ضیفتلاب ندهبب رح ۷۳



 ۳ 0 ی رظان ترانحت ةوالع د ه۷ېبادخک ناطلس هدلاو هیلوا
 ییا هلرک اا دج ر ۵۸ یرظان هصاخ ةن .زخ ةفاضا هدنلوالایذاج

 هدنرخالا مسر ۱۲ یدلیا لاصفنا ندننراظنتراحت زکلای هدننابش ٩۱ یداوا
 ٩۳ یدلدا وفع ندک رک ءدلاوش یدلروس ناسحا هدنئادحا الاب بر

 لحن راهدنشب نوا كنلوالامسر یدلروس ناسحا ترازو ةمر هدنرخالایذاج "

 +هرادا ندر یتمدخ شب ترد «.بساجحم ء ردم ربنوفدبم هدوبا ردشلیا

 كب نیسج یمودب یدلاق ینور لیخر یدا كس ملکلا دفان ردتقم
 ۰ رداشا ایر یدامادو

 ( هداز لکنح ۰ اشاب دم رهاط )

 هدنیرح نراوا يدليالوخد هن همام ۀناسړت هدب قرن هدنعاج وا رباز
 یجهرعپوط و یحوط قره وا روم أمه هلام وطهد ٤ ۲ یدنل وب هدننلنادناموقامت ود

 هډ ".یدنلوهدنرح هیسور بولوا نوباةنورطپهد ۶4 یدادیا سف یفایش
 ایردنادوبف هطرازو هدنجحوایرکیكنسهرخ الایذاج 2۸ یدلوا ی رفیح وط

 هناحوط هدنسهخكنماعشهنس وا ید و هدنمدخ هدبع سلب ارطهدنم رحم « ۲ بول وا

 هدئرخالا مسر ۳ بولک ند رع سلبارط هد سای یدلوا یربشم

 6۷ یدلوا یساضعا الاو سلع هدنزکس كنس |یذ هنسوا یدلیا لاصفنا

 لاصفنا رع 6٩ یدلوا ایرد نادوبق اننا هدنسیلا كننرفص
 یدلیا افعتسا هديل و الاعمر ٩۳ یدلوا یسلاو هنردا هدنسهدعقلایذ +۱ یبلیا

 هت دامس رد یشن یدلیا تافو هدننابعش ۱۲۰۳ بولوا یببلا و هنس و هدنیچ ر هنسوا

 رود ییا دیش میت« نم م لقام یدلسار نفد هربا بولبروتک
 نسحو اشاب مصاع یرارکید ردشلوا توف هدنلوالایذاج ۱۲۷ ( ك ملح )

 ندنساضعا یسلحهصاخ نبنرابالاربم هناهاش رکابع ( كب د رهاط ) ۰ ردکب

 : يدلدبا نفد هبوپا ږدی وا توف مدنسیډب ېرکي كننابعش, ۱۲۰ پولوا
 هدنرخالایذاج ۲۹۱ سردم ( هداز يرازا نابع یدنفا دم رهاط )

 ۰ ردشلبا تافو هدعب يبلوا یسالنم هبلف هدنمرم ۲۹۹ یسالنم رمزا

 كنبدنفا محرلا دبع یزوریس . (هداز یزوریس ۰ یدنفا دمحم رهاط )
 یسالنم هکم هد ۰ يبالنم ماش هدنلاوش ۲۵۲ النم ۰ سردم ردیمودحم

 اقاعتمو یسضاف لوساتسا هدنااوب۶ ۷۱ و یاب لوساتسا هدننحر ۰۵ و



 بس ۱۳۲6۷ بس ۷

 روس )یدلوا توفهدنزکسنوا )ید Yek ب نولوا

e۰  

 هد ۸ را ( هداز اشبیرون ینطصم ٠كب رع رهاط )

 ۰ ردشغلوا نفد ه وأ هلتوف

 تمدخ قلالال كنراترضح ناخ دنحا دنع ناطاس (اغا رهاط )

 مد ۱۲۳۹۰ یدلواینافا هداعسلاراد هدن :رخالایذاج ۱۳۲۵۶ ید هدنسهلع

 ۱۲۸۰ ( یدشا نح هچ ) یسادک ندنوفدم ونا رشتا لارا
 ۰ ردشملوا توف هدنناضمر

 ديا مودع كندنفا دیعس یشاشواچ ( كب مالس دج رهاط )

 ,۲شواچ هد ۸ ترادص دونگ هفیلخ رس ضشفتلاب قدبلاع ردص "یوتکم

 ا ترد هدنراهنس ۵۲ و ٤٩ و 2۷ و ٤١ ردشلدا لزع هد ٤۰ یدلوا یثاب

 26۸ و یساضعا الاو سلخ هدنل والایذاجه* یدلوا یجهبساخ شاب هعفد

 ؛(لزع هدنلاوش 04 بولوا یشابشواچ انا" یی یرظان یواهد هدنسهجم اید -
 ۶ شاشا نفد ها یردب هدنسوبق هچعاب ۍدلوا توف هدنناضمر ۱۲۹۰ یدلدا

 ۶ لع ردشلروتوک دهبن ققوطهدیوبا یشنكتسیکیآ هدکد لدا هوست یسارواو
 ر رح تاماقم . یرش هنهقف كنرودق؛یرعش ناود یدا یعاش؛بناک
 ۰ ردراو جرش

 هدعز یاک رلشواج هد ۵ شضفتلابندلق ( یدنفا دج رهاط دسلا )

 ,يناک رانوبلاق هدنلاوش ۲ یجافوق وم هد ۱۲۶۰ "بولوا ینسا اش هناختوراب
 .هدنش كنرفص ۱۲5۱ لزعلادعب یداوآ یلسنمدمزا هد 2۸ی رظاندتسا زک هدب

 ی یدنا دم رهاط دسلا ) ردنوفدم هددجا هحءهرق ردشلوا توف

 بودا تافوهد ۲ یدشلزا یاطاس طخ ع تولوا ندنطاطخ

 . یر لعاسا ( ندرازبم یاقوایدشح ردشلدا نفد هنسه رت یدنفا

 ۰ ردشلسا نفد هدرادکسا بودا تافو هد ٥ ) یدنفا

 ( اش دج رهاط )

 تاللاعا همعاع هینکشفت هدعب تونل و هدنمدخ هدنناپ راک رک دمر ردل هرمثط

 باستحا رمز ا هدعب یرومأمرتافد حقت ع۳ ویسا طم هد ۲ یداوا یرومأم

 یواهدنسهدعلایذ ۲۵۵ و یسمای رک هعتما بل اب هدنناضم ۲۵۰ ویژزونام

 و سل

- 
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۷6 ۱ ۱ 
 در bb هد ۱١٣١١ یدلباافتسا هد ٥ ا لواقشرادرتفد

 هدودرا هدنرفص ۱۲۸ یدلوا یراذرتفد نسودزا رصمویقوت هدنلاوش

 هنعهاحییدلیااشنا هدنسهلکسا م رخ بولیروتک هنداعسردیثما ردشلوا توف

 ۱ ۰ یدناتاذرب راذکر اک * هاک اهن هیناسح روما ردشلدنا نفد

  ینیح همان ژوردلرک بولوا قلعتهراهدا زن هاربا ۰ ۱ (یددفادعزهاط )
 ۰ تافو هد ۱۲2۷بونلو هدنتناماقدنصهرکصو هدتمدخوا هحرلهنس یدشذوا
 ۰ ردشلیا لاحرا هد ۲ كن نندلاسمش )یعودع ردشلیا

 ردیمودخكنمدنفانیسحیرهشنکی .. (هدازیرهشکی ۰ یدنفادرهاط )
 ةدوعلادعب یدلردنوک ه هرمشط رشطهدلاوش بولوا ینالتمكتنالس هد ۱۲2۰ سردم

 ۰ یدلوا توف هدنسمرکیكنح ر ۱۲6۵۲ یدلوایسالنمریصم هدنم رخ ۰

 یسالتمرانفرهشکب ۵۹ ٠٠ سزدم ) هدا ز یضاق ؛یدنفادجم رهاط)

 . یذاج ۲۳۳ ردشلوا ینساهکم هدینودمپ زادالب هدنرخالایذاج هنسواو

 كنسهدعقلا یذ ۲4۰ یسهاب یلوطانآهدنرخناوا ۳۸ و یسیضاقلوبناتساهدنرخ الا

 هدنحوانواكنرخالاعیر ۱۲۱ یدلوا " ی رکسعیضاق لوطا هدندردنوا

 كنبجر ۱۳۵۵ یدنلوالزعهدنسکیاییرکیكنلاوش ۱۲۳ یدلوا مالسالایش
 قداص « مقتس * لضاف . ملام ردنوفدم هدا یدتا تافو هدنسید,یرکی

 یمادضت ردشقا تمدخ نسح یافلا هدنئادحا گانهنماظن رک اسع ىدا
 ۰ یدلوا توفهدنسهفیرخالایذاج ۱۲۱ ( یدنفانیمایجاح ) ندناضق

 یدشلیالاصفا بولوا یسحزاب شاب نبمرح ) یدنفا دج رهاط ۳9

 یابی نفد هنغاراع للعوا كب یدلیا تافو هدنرب را كن رفع ۷

 ۰ ردیدالع

 ردود كناشا ینطصم ظفاح (هداز یعفانیسا ۰ كن دج رهاط )

 دکم ةدنلوألاعنسر ۲۳۱ ینالنم رصم هدد رفص ۳۳۹ ربم زآ هد ۲۱۱ سردم

  كنرخالامیر £۲ ایس هاب یلوطاناهدنرخاوا ۲۳۸ یس داب لومناتسا هدمبیسهاب
 لبلعو نسم یدلوا یسهاب لبا مورد ۲۶۳ ییرکسنضاق یلوطانا هدنطاوا

 لاحشراینوک یحنزکس نوا كنناضمر ۱۲۵۹ یدناب هتسخ تدم لبخ هلغلوا

 یداطسوتم یلع ردکب تعا ینطصم ییودخع ردنوفدم هدنراوح عاق یدلپا
 سردم ردیم ودخ یدنفا يح دیسلا نانلو نوفدم هددکم (یدنفادجم رهاط )



 1 ی

 لاس راد هیت هلل عهد رخ الایذاج ۱۳۳۷ بول وا یرکسیضاق ىل وطال هدا ۲۳۹

 هنسف یلاح و و ,نابرشتاهدهسوا غیلب < مس ء لع یدلوا توفهداروا یدنلوا

 ۰ یا نایز

 هد ۱ ٨٣۰ بولوا| فرصتم لیدنتسوک هلقلئاریمرم ردسلکی وقسل (اشاب رهاط)

 هنس وق هن ردا Np هد ۸ یایلروتکهنداعببرد بولیردټا لاصفا

 ۰. یدنلوا نفد

 بوش ندلق ندیمودخ كناشاب بغارلماش , (كیدجم رهاط )

 یداوا یتافوقوم هد ۲۲۸ یسیحلاقم یراون:هد ۲۳۶ ,یدلوا ندناکحاوخ

 بولوا یردارب یدنفا تلاح نوهشم ) هدد رعرهاط ( ردشلوا توف هدعب

 نفد هدنسهناشولوملعواك. یدلیاتافو هد ۱۲۳۱ ردشلوا یثیورد یولوم

 بولوا ندناکحاوخردهدازیدنفا شیورد (باطبط .یدنفا رهاط ) ردشفلوا

 هدب یدلیا تدوع هدنرومهام شب بولیر دنوک دهرشط هدنلاوش ۳

 تولوا یسهفیلخ رس یسح هعطاقنیمرح ( یدنفادم رهاط ) ردشلوا توف

 ۰:ردنوفدم هداشاب ردنح یدلوا توف هدنشبنوآ كنبرخالاممر ۱۳۳۹

 نددیمودح !كندشفانیما. ۱۱( هداز یهالک ۰ یدننادع رهابط )

 یمالنمرادکسارلنوب ردمودختاکپ لاسنایلس ( هدازهلانح ۰ كيد رهاط )

 تافو هد ۱۲۶۷ .ةدوعلادمب , یدلدا در همداخ ( كيزهاط ) رد راشلوا

 ردشلنا

 یداوا ناریمویمهرکصو یشاب یجوق . ( هدازاغاد دوم اشاب 9 ۱

 هدعب یدلوا قرصتمدج هد ۱۳۲۵یدلوا وومأم هد واه ل هد ۶

 . ردشلوا توق

 یدل واادک هباشابدهرق بولوا روشلس ردیلهنردا (  اغا رهاط )
 روشگسر درنابعا همعیلسا ) اغادر هاط یدلوا یلفاح ییعلهد ۶ حیف

 ۰ رایدلوا توفهدعب ردشلوا یثابیجوبق هرکصو

 1 ےک [رذطبود اتاشن ندنلق ینوتکمرادرتفد ) یدتفادجم رهاط (

 هدیلاوش ۲٤۰ یدلوا یناکنیع ناش ولع هد ۷ بولبرو كلەحاوخ هد

 یدلوا ؛یرادرتفد راف رهشکی هلل نع هد ٤٣ یدلوا لوا قش رادرتفد ۳«

 ًاناهدنرورم هامجاقریو یمادضک ترادص هلیلجهواه یودرا هد ۶



 سس ۷عو بس

  كناشا یداوا ناریمریم بودبکهرصم هلنااشاد اینضفسوب هرکضردشفل وب زنا ر
 چوا یرکیدلل نعاشاب و مد ۲۱۸یدلاق هدرصم هدنندوع كنواه یودراو

 ۱۳۲۱۸ یدنکهطاسد ایشاهورسخ بولوا یادقماق یلاو هدرصم ردق نوک
 . داهن شیورد۰ داد وسا « ندبلافح یدلوا توف اقرت هدند ردكش رفص

 3 ۳ دا رولیزا یی هکر ت لکد یی هجترع یسا لثام هرابوذو
 ۱ ۰ رداشاب

 (اشاب رهاط )
 هدهبب ولاق:دارو!تدمرب یدلوا یظفاعریک ۀطا هد ۰۳ بول واناریمریمضشتلاب

 یرصتمدیمزاآ رخ ۇمرهشزېقەد ۱۲ و همالعهدنرخالاعمر ۲۱۰ ویظفا ور
 یسلاوهبنوق هدنلوالایذاچ ۷ یدارومناسحا ترازو هد ۱۲۱۳ یدلوا "

 هنس یار یدلوا یلتفاحم نامرکقا هلساضنا یسهرقویارسقاهد ۲۲۱ بولوا

 ۱ ۰ یدلامقتسم « ریدم ردغلا تافو هرکص
 هد۱۳۲۱۹ هلثاوایادنک ردینودخكناشاب هاربا (  اشاب دجعرهاط )

 هدئلاس۱۲۲۷ یدلوا یسلاوهردوقشاهدن و الایذاج ۶ ردشلوا ناربمریم

 . ردشلیا تافو

 كندنفافطام نماد ندرودص "۰ ( هدازفطاع ۰ یدنفاد رهاط )

 هد ۲۳۵ یدلواینالنمهنردا هد ۲۲۱ و ینالتمرادکسا ۰ سردم ردمودخ

 . ردنوفدم هدننادسقواردشلیا لاحت را

 هدنبچر ۱۲۲۱ ضفتلاب تولوا ندرلولکدک ( یدننایطصم رهاط )

 ردشلوا توف ًارخۇم یدلدبا لزع هد ۱۲۲۳ بولوا ینادختک رایجوبق
 هد ۱۳۷۵ نکیا یناقماق نولاه فاقوا ردهدازرادهب زح( یدنفا دجرهاط )

 . ردشلدیانفد هوبا یدلیا لاحترا
 ییمالژنو یشاب نابراس بولوا یثابیجوبق ضیفتلاب ( افا رهاط])

 . یدلبا لاح را هدم یدلوایسشابیحاتسب هنردا هد ۱۲۲۳و
 هد ۲۰۷ تواواینالتمربمزا«سردم ردللیدنتسوک  (یدنفادج رهاط)

 یدلدنا زومام د هاکم ساع ەلىسەنا هکم ةدوعلادعب یدلردنوک هن یوسف

 یداوا یسداب یلوطانا هدعب و ول لوماتسا هدنرخا یرخالایذاج ۳

 ةدوملابهدندمزا یدلدنا مانعا هجلاخمهلا لزع هدنربنوا كنس یذ هنسوا



A — Eسس  
 راردنوفدم هداروا یسهلج ردرایدنفا دیعسو دعسا یرادیفحرکید یدلوا
 ۰ روندآ( هدازشایرادهنزخ)) هرلتو

 ردهودیدنناهلاضفدس . ۱( هدازیثابیکحیح ۰ یدنفا رهاط ) /

 ..ء رددنلاوم

 ندناکحاوخ ردم ودع كکب .دجایجاح (  هدازنسحم كن دج رهاط )
 . ردنوفدمهدننابیردهدیونا ردشلیا لاحرا هد ۱۱۹ بولوانداتک ةلحاو

 یشابیجوبق ضشتلابردمودخاغاقداص , .( هدازاغانیما ۰ اغادر هاط )
 هد ۱۹۰ و ,یساغارادیلبس مد ۸۸ و یا لزئو لوق قایشاب هد ۱۱۸۵ و

 لاحت راهدنزوقط كنناضمر ۰۱۲۰۱ هللارود یصانم یکم یدلوا یرظان هناختوراب
 ۰ ردیدنفا نیما دم یعود یدلدنا نفدهناتسرق رابقهدنراصح یبا مور یدلبا

 هد ۱۳۰۱,یدلوا النم < سردم (  هدازرازهلال ۰ یدنفا رهاط )

 ۰, ردشلوا توفهدعب بولوا یسالنم بوبا
 قرهلوایرابرهشرادباکر بولوا ضیفندناه نوردنا ( اغارهاط )

 ۰ یدلوا توف هدءب ردشلسا جارخا هلا کلکپ قونبو هدنلاوش ۰

 هدنلاوش ۱۱۹۹ ضفتلابندلط (هدازاغادخیباح ۰ یدنفادعرهاط )

 ۰ ردشلدانفدهرادکسا هللالاحت را هد۱۲۰۳ یباوا یافوقومءرکصیتاک رابحوط

 ضیفتلاب هدیلاع باب بولوا یناقاشا شیورد ( یدنفا دمحم رعاط )
 لک و یوتکمهدناسم ۰۲۰۲ یجبهمانزوركحوک هد ۲۰۱ یدلوا ندناکحاوخ
 ۰ ردشا لاح را هدهیلسلثاوا یداوا

 اغا یدبعیجاح قالوقهرق یرد ردلبوکل کنج . ( یدنقا یتطصمرهاط )

 یدلواتوفهدنشبیمرکی كنناضمر ۱۲۱۶ یدلواندناکجاوخ ت ورک هلق بولوا
 0 ۰ ردن وفدم هداشاب ردح

 یدلوا توف هد ۱ بولوا سردم (هداز قیدص ۰ یدنفا رهاط )

 روح ترا فا ودخ ید دفا یه را ظفاحیاماقاحوا ( یدنفا دج رهاط )
 بولوا یودغاغاد شردت ( یدنفادرهاط ) ردشلواتوف هد ۱۲۱۵ یدا

 * ردنوفدمهداشاب ردحیدلیاتافوهدنزوقطنواكنم رم ۱۳۲۱ یداندنیسردم

 ) اشاب رھاط (
 هدنسه راع ندو بول وائ نشایکس د وبن را هدننایاشا دم یلسالپ ر ديل هشیلپهدهقس وط



A raورق  

 :DA ۰ ردراو یراعشا تابلک یدا ردنتمهرتن و مظن

 ؛ سردم ۱ دیدند ) هداز يم ۰ یدنفا دج رهاط (

  هدیراحشربما ردشلواتوف هدنرپنوا یسدعقلاید ۱۱۲۸ بولوا یسالنم سدق

 2 ۰ یدزایربسفت ی رتو یرعهصالخاءروس ردیعاش هدهالئهنسلاردنوفدم

 هد ۱۱ ۵یدلوایرادهسیک ور بوش ندیلاعبای . (  یدنفادجر هاط)
 ۱ 1 a ۰ یدلبانفدا هدنسوبقهردا بوسا تافو

 ۱ رد ۱۱۳۹ ا (:هداز كدوج . ۰اشاپرهاط )
 نر .:ودشلا تافو هدمب نولوا فرصت هبنوق هد ۲

 ردندبلاوم ردىمودحمیدنفا یطصم ( هدازیرد ۰ .یدنفادع رهاط ) ۱

 TR a 0 ۰ یدلوا توف هد ۱

 ا 8 e ەد ۱0۸۸( هدازهفلخ ۰ یدنفارهاط.) "
 NE .یدنارهامهدفراعم عج سانش یتسوم « رعاش

 یا زدسودخ یدشادوجندلاوم ) ىدنفا دخرهاط )

 هر وتمهشدمهدعب یسالنم سدقهد ۲ سزدنغیدلواداماد هب یدنفآ مح رلادنع

 یدارعاشو لضاف یدلیا لاحرا هدنلوصوهماش هد ۱۱۹۰ بولوا یسالنم

 هد ۱۱۹۱ نکیاسردم ( یدنفادجا فرش ) ییودعردراویارق هراهدازطاص

 . هد ۱۲۰۹ بولواسردمیغد ( یدنفا فرشالع ) یودشرکید یدایاتافو
 ۰ ردزاشلدا نفدهناپ یرلدح هدحاف یدابا لاحرا

 . یخوموقهدهبیدلوا یسیلوتمهفوصاباهرکص . کحاوخ ( اغآرهاط )

 یعووقهنهد ۱۱۷۷ هدعب یدلدا لع هدنس هدعقلایذ ۱۱۷ یدلوا یثاب

 بول وا یا نوناه:رصهد ۳ یدلدبامادخسا هدنامدخ ضعب بول وایشاب

 هداروا بولبدا باح هماش هد ۱۱۹ یدلیا تماقا رابتخاهدهرونمهندم

 ی هکنرب هدنس هلغاشا قشاع هدنراوح یاج یتفم یدلوا توف

 ( اغارک اشددیسلا ) ودع یدلدا نفد هاروا لقنلاب یدسج هکردراو

 ( یدنفاتع ) سردم یدضح . ردشفلوا نفدهننای هللوف هدنبحر ۸

 ۱۲۱۸ ( یدشا هلا ءاطعدج دسلا ) سردم «داز اغارکاشو هد ۹
 توف هد ۱۲۲۵ ( یدنفا بح ) یدضح رکید رایدلبا تافو هدنزکس یلاوش



E 1سه  

 هلفمروتوا مدهمایلس دارد یدلبا لاحرا هد ۱۰۸۵ ردشلوا باکو (

 ۰ ردشنوعاش ئدلو ترهشهلوا
 هد ۱۱۰۰ یدلوا یولوم بودک ههتنوق ردداقوت ( هدددخبلاط ) ۱

 - ردعاشر رهام هدنفره یدلوا توف
 : سزدفردنفودخ یدنفا نطصم درک ( هدازدرک ۰ یدنفاد تلاط )

 ۰ ردناوندتحاص اش «ماعیدلوا توفهدنحرا ۱ ۱۸یدلوایسالنمورضرا

 توف هد ۱۱۷۳ یدلوایسضاق یرکلاةلع هدرصم (یدنفا دج بلاط )

 رد عاش یدلوا

 یدلیالوحد ناق ناو دبودادلوت هد ۲۰۳ ۰( یدنفا نطصم بلاط (

 یرصاصم ارد الش ردشلبا لاحرا هد ۰ یدشتک همیش هد

 لتخهدنبو رکسع ردندرلهداز ییتجوا ردیلنوزرط ( یدنفا نایلس بلاط )
 ۰ ردیاش ردشلوا توف هدراهنتسو یدلواغامدلا

 یدابانی رقریهشهد. هدازسالا ردبلهربد .( یدنشفا قیفوت بلاط )
 یداواتوفهدنن وا كن رخ الایذاج ۱۲۹۹ ردماعسردر ندنراد ۴1 اشیدنفالع

 شر .. ردنوفدم دسوق ردا
 یتاکی رکی هرکصو رادرتفد هدو هدازهش ( یلح دوم یلاط )

 ) یلاط ( یرصاعم رد عاش ید لیا لاح را هداواناخ لسنا طلس رود رخا وایدلوا

 ۰ یدلیا لاحرا هدرصعوا یدا رایوسرعش بولوامدآ رت ییاردیلهفک

 ذوفنیذ هدنرصععبار ناخد ناطاس ( زسلید للبق ۰ اغا ناشواط )

 . یدتااشنا لبیسر هدیلبوکسا یدلواتوف ادعاقتنهرکصیدنا
 هدنرحروع بولوا ندنسا سا ناخد زا مر داسناطاس ( كیرهاط )

 ۰ یدلوا دیهش
 یجنافوقوم هد۱۰۰عو یبهمانزورهدنرادصاشابنانس ( یلح رهاط )

 ۰ یدلوا توف هدعب یداوا

 ° ردیعاشیدلواتوف هد ۱۰۸۸ ردلهسور ) قلح هللادیع رهاط (

 ردشلوا توف هد ۱۱۰۰ بولوا ندهبناربایارمش ( ییوزق رهاط )
 هدنراناسل یو یس رافویدنهوکرت ینمیهدهعبراٌنسلا یدا دیح و هدرن و مظن

۱1 



 کر و

 ۰ یدا مدا رب تورث بحاص زناح سهبار یلوا یلوا ردشا تافو

 كنیدنفامهارباهجاوخ یراصح رفسیسیجنانک اشا لیلخ (كب نیدلاءایض )
 هجرل هنس قردلوا لئا هننباتک نوباع نیبام بوشیت, ندیلاع باب ردیمودخم
 هدتمدخ و هلا لقن هنفلاضعا تلود یاروش هرکص ندقدلاق هدتمدخ وب

 ردشملا لاحترا هدننوا كنسهحایذ ۱۳۱۱ نکیا ندنلاحر لوا لواو
 . ردکب داشر یودخ یدنا رهام هدهماد ردنوفدم هدنوآ

 هدنلود تمدخ هنس شب قرق بوشس ندلف ( یدنفا ندلا ءاض)

 شفا و هدنتسایر یسسکح تیاد نوزیرط تدم هنس شب نوا اصوصحو
 ردشلیآ لاحترا هدنرنوا كنسدج ایذ ۱۳۱۱ یدا تاذرب مقتبم

 ( اشاب دجا ءاض )

 هدننحر۱۳۱۲ ردشلوا قیرفو ینادناموقفیدر هدهیناب ةًأشنلابندهسرح بتکم

 ۱ ۰ یدلیا لاحرا

 ( ءطلالصف )
 ید یداواتوفهد ۸۳۵ ردناذریوزنم هدهراقص ( ها یقداط)

 ۰ ردءصا نیل

 بونلو هدنسهرصاحقبنزا بولوا ندهینانع یاما ( یلعرابط )
 . یدتسا تافو هدننوناهرصع ناخروا ناطاس

 بودا لبم هفوصت هرکصرددرک اشورسخالنم ( هفیلخ نوقشاط )
 یسهلمیفنوص نوتشاطهداروا یدلوا توف هد ۸٩۲ یدلیا نطوتهدهسورب

 ۱ ۰ یو وز
 ۰ ردعاش یدلیا لاحرا هد ۸٩۱ ( یلمابلاط )

 یدلواتوف هد ٤ بولوا یدرکاش یدزامش ( ییرحاح بلاط )

 ۰ ردیعاش « ماع یدلدا نفد هناي ظفاح هدزاربش

 هدر رد عاش یدلیا تافو هد ۱۰۳۰ ردبارا ( لماتاط )

 توفهد ۱۰۳۳ رددربهاشم جم یارعش هدو بولوا ( یناهفصا بلاط )

 . ردشلوا

 بول واندنراهحاوخ نوباهناوید ردیلهنسوب(یهبناجلس ۰ یدنفا دجا بلاط)



Rit ی Oi ۱۳ AE ا 0 ۳ 

  SD AT EEEنا 10۳ ۱

 بت ۲۷۳ — ۱
 هدنیحر ۷۸ و یتاک نواه نیبام هد ۷: بورک هنلق یسلع تال ا

 یاریم ریم تر اب ہدنوکچاق یو یریفس هننآ ًاقاعتم و یراشتسم هبطہض
 هدنلوالا یذاجو یساضعا الاو سلع هدنرخالا عبر ۷۹ یفرصتم سیرق

 هدنشب نوا یسهجایذ یتتفم هنسو هدنلاوش ۷۹ و یعکلکت هللوا لوا
 كنبحرو یرظان یواعد .هدنرخالا عبر ۸۰و یساضعا الاو سلحم رارکت

 ۸۳و یرصم كباح هدنزکس نوا كنبحر ۸۲ و فرصتم هیساما هدنستلا
 هدندردكنمرم ۸٩ بولوا یساضعا الاو ساع هدنسبتلا یرکی كل والایذاج

 كنبرفص ٩۰ یسیر ارجا هدندرد نوا كنمر ۸٩ یدلوا یفرصتم سیرق
 كنلوالاعمر۱٩ هللزع هدنوک یخ بولوا یساضعا تلود یاروش هدنزکس

 فراعم هدنرنوا كنوالا یذاج بولوا یساضعا یروش هدندرد یعرکی

 هدنرخالایذاج ۹۶ و یسلاو هروس هلترازو هدنسهح|یذو یراشتسم
 ةفحیدنا باکو یعاش یدلوا توف هداروا هد ۱۲۹۹ بولوا یسیلاو هنطا
 همان ( تابارخو )یحرشرب صقان هنفیلأت كصاع ندوحنو یسهریلنا هب یهو
 ۰ ردراو یس رعش رابا راسو ینابخ ر هدهالثٌةنسلا

 ردیمودنكندنفا دیعسیرایرهش بحاصم ( كب دجا ندا ءایش )

 ۵ هد ۱۲۹۵ و ربع هللا زیو ربع بسک هدنمالقا یی سا

 یدلوا اضعا هتلود یازوق هد ۲۸۷ هلا هفظو یافا هحراهنسو یسحوتکم

 هنلاتضعا کصزدقدلوا یراغتسم کنعرس ردق ههر ها و
 هدنسهتفه بولوا یراشتسه رکسعرس انا هدنناضمر ۲۸٩ ردنا تدوع

 هرم هدنناضمر ٩۲ و هنفاراشتسم ترادص هدنرفص ٩۱ و شلوا الاب

 سارد هس رح هلوفل كغلراشتسم هدنمرخ ۲۹۷ ردشلدا نیمعت هتعلراشتسم

 رد شملکح هنسدناخ ًادعاقم هلغلوا نض هرکص هنس ییارب بولوا ی
 ردشلدنا نفد هناي یردب هلا لاحرا هددرد نوا كنسهدعقلاىذ ۹

 | ۰ یدبا مقتسمومدقم هدنروما

 رور هدنوناه یارس ردلصالا یک رح ( یدنفا دج نیدلءایض )

 یردم هصوصخ رادا ین داوف هد ۲۸۵و یریدم میم بولوا هتناش

 هدرا رات ۲۹۵ و یردم ہرماع عمم قلارارو یردم نداعم هد ۷

 هدنخلس كنلوالامسر ۱۳۱۱ یدلوا فرصتم هقذال تیاهنو هفروا هدعب هبلاطنا



 ۱ بس ۷۳۸ —
 ۳ یدلدیا لع هدنرحالا عيبر ۱۱۹۹ بولوا یسضاق هکم هدنمرخ

 . یدلوا توف هدنلئاوا ۱۱۸۰ یدلیازارحا ینیرلهیاپ یلوطاناو لوبناتساهدمب

 چ ردلغوا یدنفا یرخ ( هداز فرشا « یدنفا دجا نیدلاءایض )

 ۱ ۰ ردشمزای لیذ هتنافو هسور یدلوا توف هد ۱۲۲ بولوا

 ندناکجاوخ بوشیت ندلق ( هداز یرظان هبلف ۰ یدنفا نیدلاءایض )
 ۱ ۰ یدلوا توف «دنرلحمرات ۱۲۰ یدلوا

 ف دادن هد ۲۵۲ سردم ) هداز فسو « یدنفا نیدلاءاض ) ۱

 ۰ یدلوا توقف هدعب یدلوا

 ۲۰۱۲ ردلعوا یدنفا لع یراصحهرق ) یدنفا فسو نیدلا ءابض

 رحاوا یدلوا یسهحاوخ یسراف هملدع فداعم هد ۲۱ یدلک هلوماتسا هد

 + ردرعاش یدلوا اقراد مزاع هدبناخ دحادبع ناطلس ترضح

 هدنسوب هرکص بولوایناک شاب یلح یا (یدنفا فسو ندلا ءاض )

 تافو هدنشب نوا كنلوالایذاج ۱۲۸۰ یدلواالنمتاعفدلایه هراسو سلبارط

 ۰ رد وفدم هدنسوبق هب ردآ یدلبا

 ( شاپ دم نيدلا ءايض)
 یظفاهنراو هلقلاولهد ۱۲۵۰ و یالاربم بوریک هرکسع ردمودخیجرانمرب

 ٩۰" یدلدالق هد دیکلم یناریمر یه اب هد 04 بولوا قیرفهد ۱۲۰۰ یدلوا "

 هدنمرخ ٩۱۳ هلاحرت هدنلویر ۲ هراپ هدنلاوش ٩۱ و لیا مور هدناضمر

 یذاج >0 و هلاحرت هلترازو هدنسهدعقلایذ 1۶ و یفرصتم ییا مور اینا
 لوزعم هد ٣ بولوایسلاو نيدو هدهاموا ًاقاعتمو ناوو یراکح هدنرخالا

 ۷۱و تورخ هدنسهدعقلایذ ۷۰ و هنطا بقعردو هماپ هدنرفص ٩۸ یدلوا

 ۷: یدئلوا لزع هدنسهحمایذ ۷۲ بولوا یسلاو ناو ابنا هدنرخالاعمر

 كنناضمر ۱۲۸۷ یدنلوا لزع كل والایذاج ۷۰ قرهلوا یسلا و هنطاهدنبحر

 دهزاداو ما روقو هیحو ردنوفدم هدوپقشوط یدلیا تافو هدنسکیا نوا

 ۱ ۰ یدا فتاو

 اشا دجادبع ندا ءاض (

 بورك ه نل ترادص ییوتکمهد ۹۲ ردمودخیدنفاندلادرفندنسهبنک كرك



NIY 

 ردشلوا توف لور .دنلاوش .

 ) داضلا لصف ) ۱

 اإ ۱۱۳۹بولواس ردمردلهسور  :(یدنفا نطصم یه)

 ۰ یدلوا توف

 . ردندارعش یدلیا لاح را هدینا ناخ دم ناطلس رصع ( ینیعض )

 بولواندنرلهلوک یو دزباب ناطلس ( یدنفا هزج ندلارو یربض )

 یعرش هبفاک هدک دید ردلک د ردتقمهفع وقوا سردهدا زدم قرهاوا یس ردم نص

 بتکمرب هدافو یدلوا دعاقتم هدننامزلوا ملس ناطلس یداروس نوستوقوا

 ۰ یدلدا نفد داروا بوای
 ملس ناطاس رود بولوا هاک آ هلمر لع ردیلیرفتاک (يلج یبیض)

 ۰ ردعاش یدلوا توف هدلوا ناخ

 بول وا سردمردلعوالرحات ما فسو یجاح ) یدنفا دجایربض (

 ۰ ردشمزاب تاقلعت داقع حرش یدلوا توف ۷

 تولوا ندناتک نواه ناود ردبرادکسا ( یدنفا ینطصم یز (

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ۵ یدلوا یجم

 ۰ ردیعا-یدلیالاح را هدّلاث ناخ قطصم ناطل نر ود(یدنفا لیعایسا یریمض)
 هد۷۳۱ هدهلمر ردمودخییزوالاةعسر نب ملس ( ىلع نیدلاءاض )

 ۰ ردسیع عاش یدلوا توف
 ۰ ردع اش یداواتوف هد ۲ ردبل راتسوم( یایض )

 یابشدپس ردمودم ینیسحیلع لضاف ( مود فسو نیدلاءاض )
 ۰ یدلیا لاح را هد ۸٩۸ ردندنسافلخ یناورش

 ۰ یدلوا توفهد ۹۸۸ بولوا ندهبنارا یارعشو ارزو(ندلاءاض)

 یدلواتوف هد ۱۰۲۶ بولوالغوا زورون انالوم(یناشاکد جم ندلاءاض)
 ۰ ردمارا یعاش

 یرلادتنا بواوا سردم ردسودم یدنفا یلاو حوصن ( یدنفا نیدلاءاض )

 هد یدلوا السا رب بت هلع ید e هددسپدُما لوق تیولوم

 ۰ یدا اص ۰ فقع + میلس + ملح ردشلوا توف

 ردیعاشیدلوا توف هد ۱۱٤۹ بولوا ندناضق ( یدنفا د ندلاءاض )

 یدلوا النه ۰ سردم ) هداز لعبیع ۰ یدنفا مح رلادبع نیدلاءایض (



 توفهدنرخاوا یناملسناطاس بولوا ندرابباضا . ( یبلجینص )
 ی ۰ ردعاش یدلوا

 3 ۱۰ ارق يووم ردا ( لایوط ۰ هددهّللامنصینص )
 ۰ ردعاش یدلوا توف

 ناطلسیدایعاشوردتقمهسیردنردجاولی ( یدنقا هّلانصینص )

 . یدلیا لاحت را هدنلئاوا ثلاث ناخدج

 ۶ یکلکب هد ۱۲۰۶۰ ضفللاب ندنلف نواه ناوبد ( یدشننا نص )

 . ردشلیالاحترا هدنرورمتدمزا یدلوا نواه ناود

 نوباهناویدهلالوالواضیفتاب ندنلق نوباه ناوید ( یدنفا ینص )
 هئاسکس ینس یدلوا توف هدنحوا كنبحر ۱۳۰۹ یدیشلوا یناک شاب یلق

 ۱ : يديآ: ییا دم ںی ا بیک
 هداروا تولوا ندناتک یرکسعرس باب ( یدنفا مهار نص )

 یسهزنادهداس تیابن قرماوا یلوا هدنسهجایذ۹۲ و شفلوب هدراشیا هیعلیخ

 نفد هوا بودا تافو هدندرد كنناضمر ۱۳۱۱ و شلوا یتاک شاب
 ۱ ۰ ردشلدا

 . لاحترا هد میلس ناطلس لئاوا بولوا ندهنظم 0۳۰ قاسوص )

 ۰ ردهاکترایز یرق ردشلدا نفد هرایخلاخ هلا

 هدهوصینیدنل وب هدن رفس عهد ۱۰۲۱ كناخ یارککساح ( كب فوص )

 یحن كناخ كيرداب نالوا دیهش هدیرحوب ردیک ویب كنساصا نالوا دیہش
 ... ۰ ردیرکسضاق هسیاكب مالسا

 هدهد د| مب ول وا یسهفلخ یدنفا مساق ن تامل یی ) هدد دجا ف وص )

 هدن رق یسهلم كب هزج یدلوا توف هد ٠۰٤۰ یدا لماک دم رب نل اس

 ۱ ۱ ۰ رد وفدم

 توفد ۲ الوزعمندهدنق بولوا یضاق (  یدنفا لع وص )

 ۰ ردرهام هداشناو رعش ردنوفدم هدنسوق هنردا یدلوا

 یدنا ندناضق ردیلعوا كنبدنفا یو یو هربخ ( یدنفا یاص )

 ۰ ردشمزاب تاقلعت هیضاق ریسفت یدلوا توف هد ۹۷۱

 ۱:۵۸ یدلوا یسالنم هبلف هرکص « سردم ردیلکہناج ( یدنفایابص )
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 یقرصتم لیاچیا هد ۱۱۳ بولو) ناریمریمضفتاب ( اعا هتلاعنص ) "
 ۰ ردشلواتوف هدنلاوش ۱۱۳۸ یدلوا

  «دنلوالایذاج ۱۱۳۹بولوا سرد ردیلهرصق (  یدنفادجنهتلاعنص )

 ۰ ردشلوا توف

 سردم ردمودع كندنفاهلار ون ماما ( هدازماما ۰ یدنفا هل عنص (

 ۰ ردشلوا توفهدنسهرخالایذاج ۱۱۲ بولوا

 هنردا یدلیا تافو هد ۱۱۲۱ تولواالنم.سردم ( یدنفا هل عنص (

 ۱ ۰ ردنوفدم هدنسوق

 ( اا هللا نص (

 هد ۱۱۸۵ یدلوا یرانرهش رادیلس هدعبو رادقوح ضشتلاب هدنوناهنوردنآ

 زوس عاهدعب یدلوا یظفاح یزاغو ضراعمهدا ۱۸۱یدلوایدلاولوطاب اهل راز و

 ۰ یدلوا توف هدنلوالا یذاج ۱۱۸5 نکردکداروا یدلوا یظفام
 "الوزعم بولوا ناکاو س نیا ( هدازماما ۰ یدنفا هتلاعنص )

 ۰ ردیوفدم هدهد راهب ردشلوا توف هدننابعش ۸

 هفوصهدعبو هنسو هد ۲۰۱ سردم ( هدازعش . یدنفاهتلاعنص )
 ردشلوا توف هدشلاس ۱۲۱۵ بولوا یساسدقهرکصو یسالش"

 یا ندننسردم بولواهداز یدنفا ینطصم یدیج ) یدنفا هل عنص جالا (

 ۰ ردشلوا توف هدراهتسو

 یرصتقبنروزباهد ۱۲۲۶ بولواندامارددومنرا (  اشا هل منص (

 ۰ ردشلوا توف هدنرومهنساقرب یدلوا

 مقلواناطلس رصع رد عاشر: رصاعم هلنااشاپ دجا ( یلح ینص )
 ۰ یدلیا لاحرا هدناخدمم

 ردشملوا یتاکناوب د هداسنغم هدو هدازهش ردیلہن ومطسق ) یاح نص (

 فرظ عاشر ردکنون یحرات « یاه یناح هادنک» ردنلبا تافو هد ۰

 ۱ ۰ یدآ

 ۰ ردندنسارعش یا دزباب ناطاسرصع ردلقنزا (  یلح یینص )

 توف هد ۹6۱ یدیاری تبتک باما ضب ردیللویلک (یلچدجینم )
 ۰ ردراو یرعش ناود یدلوا



 س ۲۳۵ تب ۱
 < نیشلاماما قلا لعقملاةج نيد تملا ةعاخ الضف یادتقم » ردشفایوس"

 بوبا ینیدجس كيءاسح یدیارک هلتدابع یاقوارنک |بولوا باوجرضاح
 دم شیورد ) یودخم ردشمزای تاقیلعت + هلوادتم بثک یدلیا مظنت یفقو

 یردب بودا تافو هدنرخالا عمر ۱۰۲۲ هدهسپدلوا سردم هدننافو(یدنفا

 هسیا ( یلح دم ) یودخم كو ردکیا یمرکی ینس ردشلدا نفد هاي

 بودا تافو هدنرخالا سر ۱۰۱۸ نکیآ «دنشاي یرکی بولوا سردم

 ۱ ۱ ۰ ردشادا نفد هسرازابتا

 باخ ؛رهشیکی «سردمردیجاولپ . ( هرق «یدنفایدیجینص هّلعنص)

 ردنوفدمهدهددنکسکر دشلواتوف ًاعولفمو الوزهمهد ۱۰۲۳ قردلوا ىنا
 یودحت یدنا یشنمو عاش ؛ مناخ کاح فراع «لاع یدناهدنشای واشقلا
 ٠ رديدنفا نیما دج مالسالاعش

 ثوفهد ۱۰۷۱ ردیمودغ كندنفا نیسحهحرس ( یدنفا هللاعنص )

 ۰ یدلوا

 توف هد ۱۰۷۵ بولوا یماغا رایهابس ضیفتلاب (  افا هللا عنص )
 ۱ ۰ ردشلوا

 نددنفا نامعی رازاب تاب ولواینولح ردملهساما (یدنفا یبنص هللا عنص (

 هدارواردشلیاتافوهد۱ ۰۹٥ یدل واش ەنس ەیکت لغ وادنبلعن هدهسورتیدلیاتبانا

 ۰ یدبا سیو قیلعت « ربعم ردنوفدم هدنشابراکس

 هثردا ۰ سردم ردلیلخنی ىلع یردب ردلهمالع (  یدنفا هل منص )

 یدلوا یضاق هنوباه یودرا هلیسهبهکمهدنرخالاعیبر ۱۱۲۸ یدلوایسالنم

 یسیضاف لوبناتسا هدنرخالاعسز۱۱۳۰ یدلربو یسهاب لوبناتسا هدهجلایذ
 هل هاب یلوطانا هدنلاوش ٩ ردشنلوا لزع هدنلوالامر ۱ بولوا

 ردشلوا توف هدنربنواكننرخالاعر ۱۱۳۷ یدلوا یسیضاق لوساتسا ارنا

 ههفوص « هقف بولوآ دادهصحندنوتفرثکآ ردنوفدم هدنحراخ یسوقهردا

 یدلوا یسالنم اسئغم هد ۱۱2۱ ( یدنفا لع بهاو ) یودش یدا لئام

 4 ۱ یدایعاش
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 سس ۳
 یتاکرس هداواناخد ناطاسرود (  یدنفا یحالص نیدلاعالص )

 ۱ 1 ردرهام عاشر ندنلاحر نواه نبام یدشل وا

 یدمآ و یلاعردص "ییوتکم ردس و دم اشابروز ) ك نیدلاحالص (

 هدنبحرو لاکو هدنمرغ ۱۲۸۵ یدیشلوا دامادهاشاب لام بولوا ندنسافلخ
 هدنر یرکی كنمرع ۱۳۸۰ یدلوا یسیر هاد یجتلا :ةلاصاهلبسین ات لوا

 . . ۰ یدبا ملم ۰ پیدا ردشلوا توف ًامروتم

 ۷۶ سردم ردیلراصحشرفس ( یدشنفا یصولخ دج نیدلاحالص )
 هد ۸6 و یوتف' لاح عهدن رحالاعیر ۸۳ یمالشمورضرا هدنسهدمقلایذ

 ۰ ردشلوا توف هدنراحم را ۱۲۹۷ یدلوا یسهبا حرغهدمب یبالنم مورضرا

 هلا (هددلع ) یضشماش ردیلغوا كنولومرب یلهنوق (  هدد تمص )
 یناقطینسیدبا شم روک یب راتدج | حش هلیدنفا دم نا و دترضح بو دیک هماش

 ِ ۰ ردیعاش یدایالاحرا هد ۱۰۶ ۰دردک

 بولوا ندنساما كنیزاغ نانع ناطلس ( شواچ هصمص )
 ظفاع هب علق ر هد هس ور رهشکی هد ۷۰۵ و شنل وه دنر حسن نوغروص هد ٩

 ۰ ردندارما یضر شابوسیردارب یدبا شا بسکمدق ہدنجتاا ما ردشلوا
 زواب رصع ,دنشارنک ( هداز ماسح یجدواوم ۰ يلحینص هل عنص ۱

 ۰ ردندارعمش ردشلبا لاحرا هدنرخا وا ناخ ملسناطا س

 نسردم ردنمودع تكندنفارفعح ( یداع . یدنفا نطصم هل عنص (

 لوماتسا هدننحر۱۰۰ ٠ هن رداهدنلوالایذاج ٩۹٩ هسور هدنسهدعلا ید ۸

 یرکسیضات لیامورهدنلاوش ۱۰۰۱ ویرکسعیضاق یلوطانا هدلاوشویدلوا یسالنم
 مالسالامش هدنلوالا عير ۸ یدلدالزع هدنلوالا یذاج ۱۰۰۳ بولوا

 انا هدنسکیا یعرکی كنبحر ۱۰۱۱ بودا لاصفنا هدنرفص ۱۰۱۰ یدلوا
 كنسهدعقلا یذهنسووبولپدما لزع هدنشبیرکیكننابعش ۱ ۰ ۱۲ ید وامالسال مش

 مالسالامش الا" هدنمرم ۱۰۱۳۰ یدلربو هفظو ها یمرکیزوسد هدنسکیانوا

 مالسالا مش اار هدنبج ر كن هنسوبو شم وا لصفنمهدنلوالاعیبر ۱۰۱۵ بولوا

 یسهفظوتاوزعسهلاهشا ۷۵۰ و یدلدا دعاقتو لزعهدنرفص ٠۰۱۷ ردشملوا

 ینوک یجنزکس كنرفص ۱۰۲۱ ةدوملادمب بودکهح هدمب یدارویب ناسحا
 تیوش «دنقح ردشلیق یدنفادوم یاده ینیزاعهدنمماچ متفلاوبا ردشلبا تافو



 ۷۳۲ تب
 . ردشلوا توف هد ۹٩۰ بولواجش هرکصو سردم هللادلوت هد ۶

 دسیکنوباهنآ و دهد۲ 5 هلتاشن ندناقنواهناود ) یدنفا غص )

 . یدالیالاحت را هد,ولس ناطاسلئا وا ی دلوا یباکر اب وط هلا كل هج اوخ نکیا ی راد
 ۱ یالترادکنا «سردقردیلیلکسا (  یدنفادجا ندلایفص )
 ۰ یدنا لضاف ردنوفدمهددبیلسیدلواتوف هدنسهرغ یلوالایر ۵

 یدربکهنلقنآ ید بووقوا هد هسردمردلمورضرا ) یدنفادجایقض (

 یدلکبودک هزضمهلن واهیودراو یدلوا یھکاکب هد ۲۱۳ بولواراد هسک
 هدنزکسنوا كنلوالا حس ر۲۲۲ یدلوا یلیکو باتکلآ سی رەدنسەدعقلاىذ ۱

 ندنسافلخ ترادص یوتکم نالوا توف هد ۱۱۹۹ هدرادکشا تولوا توف

 ۰ قداص « فضع ۰ لقاع ردشلدسا نفدهننای كندنفا نماد ظفاحیجاح
 ۱ 1 یدبا یی

 سردم ردسودحم كندننایمش ندرودص ( ك ینطصم نذلایقص )

 یسهنس ۱۳۱۲ نکیازناح ینسهابهکم "قرملوا مدس هدراتابنواوتفبایو
 رعش ردنوفدم هدنعماج هدلاو هدرادکسا ردشلواتوف هدنسید نوا كنناضمر

 ۰ ىدا ندقوذ E اشناو

 یضشیولخ هدیلو ردیلرکبراید ( یدننا ینطصمهتلانص جالا )
 هدنلئاوا n ۹۳ بولوا مش هداروا یدلوا تب زی

 ۰ ردیعاش یدلبا تاف و

 یدلبالاحت را هد ۷:۰ ردیمودخ یدفصلاكسا (  للخندلاحالص )

 ۰ ردیفلّوم ( رصمنابعا )
 بولوارعم نکیآ هدازهشیاناخ دزبابناطلس (  یدنفا سس 1۳

 ردهشرب ليلو یدزای حرش هدهنسکیاو یدنوقوا ییهدازالنم هلا داقع حرش

 ۰ ردشلبالاحترا هدینانناخدجع مةلاوبا ناطلسرصع
 ۰ ردشلواتوفهد ٩۱۰ ردندخحاشمردللقم زا ( یدنفانیدلحالص )

 ردمودمیدنفان دلادیج ٠ ( هداز لضفا ۰ یدنفایسومن دلاحالص)
 بولوا سوسومهدایز هدقلاتسدا یدلوا دعاقتم هدعب بولوا یسردمنفع

 بوالصیا یسهسبلاهلک|فرصوص هغوقیرکینوکرب یدا رکودقوجییوص
 ۰ یدلوا توفاقرتح هد ٩۲۵ بولاشتا نکیارد مهدوروف
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 ۰ قوطن٬ میصف « فقاو هدايزندهیلخا ده هیج راخ تسایس « خروم ءانشا|ناسل

 .ردرلشم |تافو یخدرلکب (میف ناف ۰ اتفأر )یرامو دم یدنادیدح ۰ مر:

 ( اشاپ توفص )
 قردلوابرحناکزا نده رحبتکم بولک هت داعس رد ر دیا وطان|یطقسمو رانا لصا
 قیرفواولقرهنلوب هدنراشیادودحر رح هدنادحرسو كللعم هد رلتکمو شعقیح

 ەهتلودیاروشهدنمرع۸ و شملوا ىس ریروشرادهدنمرح ۸۲ هركصندقدلوا

 هدنرفص۸ ردشلسا لیعترظا هن هب رکشع بناکم هرکصن وکدنح قرهلوااضعا

 درکه دنبج ر۸۹ وهبنا هدنناضمر ۸۸ و نیرذپهدنلاوش ۸۷وهنسوبیریشمةبتراپ
 ردشلوا لزع «دهجایذ بولوا یسلاوراکدنوادخ هدنوالایذاج ۰٩و

 نوزبرطهدسب و یسیلاو برغسلبارط هدنرفص ٩۰ و یسلاوهنطا هد ۱

 هنس اقرب ول نعهرکص بولو|یسیااوز اجر ارکت لزملادمب و یسیلا زا هد۹۸و
 تورتیذ؛لتامولعم ردشلیا لاحترا هدندردنوا كل والامر ۱۳۱۳ءرکص

 ۱ ید تاذ 7

 .. نیدلارضتیردارب نینرامودخم يلج مدهدیعس ( ېلچ قطص«توفص )
 هدننو|یسهدعقلا یذ ۱۳۰ ۵یدلواانالوم ترضح ٤دا ج“ سلاح هدهبنوقهدنناف و یاح
 همارتحالابحوتسم ماقمو ( یلح دحاولادبع ) یرداربزکید یدلیا لاحترا
 ۰ ردشلدابصن هشسهدارااپ

 لدعیدلیادلو هد 1۶4 هددنه ( یدنهدم هللادبعوا نیدلا قص (

 هوقو ساوسو هیکاطناو هنع ردیمودم قشمد هتلارصن نب ندلاداع نب

 تافو هد ۷٣١ یدک هقشهدبوروتواهنسماق یداباتحایسردق هب هب رص قو
 ۰ ردراو یتافلات هدمالکو لوصا ردشلتا

 ۰ ردندنسارعش یناتناخدا مرصع ردیلهسورب ) فص )

 هد ٩۱۹ بولواندنزادبعهفلخ یجاحردلپرغناک . (یدنفا ندلایص )
 یولوو ندندالواهنعهتلا ضر رکبو ا ترضح (یدنفاندلا نص)ردشلوا توف

 توفءد ٩۱٩ یدلوا یضشیسهکتهبن ز هدهسور بولوا_ندنر اد یدنفا دم
 هفیلخ لاج (یدنقاد )ی و دن كنکلواردنوفدمهدنسهکت ان زهدهسو ر یدلوا

 ( یدنفاز زعلادبع )یمودنعكنار دشلسا نفدهدههادوسهدنناف و بولوا ید



 ها

 ا ات اجر دراو ىلە هان دیدن لس دهاز ؛دقلا لی وط

 تعچهسپا ) كىتعفر ( نالوا یداماد اشا اضرو سر یسهنف تسهندعم

 رد (كرظاک ) ندنرار ومآ"یژ ژریدشح ردندنساضعاهموسر

 ( اید هساتوفمر )
 هد 4٩ و ناید هد ۷ یدلباد وند ۰ ردیمودحافایصولخ دم هد ویو

 مدل والاعمس ره ل وا مجرتمهد9۳یدل ر وكلەجاوخ هد ۵۲ بورکهش راق هج رت

 هدنسهدهةلا یذیتاکهیحراخهدنیحر +۱ ناجرت هدنرخالا یذاجب ه٩ یرظان وقت

 هلبلوایبوا هدنرخ الا یذاجیساضعا تای ءدنلوالایذاج ۷۱ یتاکنوباهنیبام

 یدلوا لزعندتلاکو هدنابمشبولوا یک و رظان هل الابهدنبحر یراشتسم هبحراخ
 هدنسهدعقلایذ ۷۰ یساضعاتامظتت هدنرفص ۷۵۰ یراشتسم ترا دصهدنن امش۲

 هدنم رحم ۷ ۸یدلیا لاصفنا ندنناکوهدنلو الا عس ر ۷۷ بول وا لیکو رظان هیج-راخ اینا
 تراصحتهدتسهعسایذ یس رالاوسلحم هل رازوهدشابعش ۷۹ یرظا تزاحت

 یساضعا الا و سلحم ەد رخالاعس ر ۸۳ یربفسسرا هدنلاوش ۸۱ یرظات تعارزو

 كئجر ۸۸ یرظافراعم هدنسهدعقلایذو یرظان تراحنآلا" هدنمرم ۶

 3 یدک و مرو یناق غا تاد یاروش هدنسمرکپ
 یذاج ۸٩ یراشتسم ترادصهدنوا كنلوالاعمر ۸٩ یساضعا ییویسموو

 بولوا یرظاتهیحراخ هدنربنوا یر ٩۰ یرظانهمادع هدنسیکیاكنرخالا

 تلودیاروش هدنشب كنلاوشهنسوا یدلدا لزع هدنزکس كلل والامسرهنسوا

 یسحایذو یرظان فراعماسنا هدنستلاكنرفص ٩۱ یلیکو سر هلیفلاضعا
 ٩۲ یدلوا لوزعم هدنزکسكنلاوش ٩۳۲ بولوا یرظان هیجراخ هنهدنزوقط
 هبل دع هدنجوانوایرحالاعسر ٩۳ و یرظان فراعم الا هدنح و ىسەدعقلاىذ

 هدنسبدیحر ۹۶ یرظانهنحراخ الا" هدنشبیمرکی كنلوالایذاج یرظا
 مدننابس یر ٩۵ یرظانهبلدعهدننابشهنسوا یدتاافتسابول وا یرظان هعفات

 "ةوالعهدنرخالایذاجو یرظاب هبحر راخاعبار هدنلوالا عی ریس رتلود یاروش

 نوکدنح هل الزع ندنسکیاره هدنزوّمط كنها یذەنسوا ید وا يارم

 هنسوا یرظان هح راخ ًاسماخ هدنزوقط كننابمش ٩ يريفسسراب ای
 بولوا یرظا هبحراخ ااا هدنمرخ ۸ یشتفمراود هدنسهدعقلاید

 ۱۳۰۱ یدلروس ناسحا یناشنزابتماو یدلدااقلا هدکلشتفم هرکص نوک ییا
 ردٌشلوا نفدهنسهجیاب یسهب ردوخ ناطاس یدتا تاقوهدنسلانوا كنمرع
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 هد ۱۲۳۰ بولوایرادهسیک یشابشواچ ردیلهبف .( یدنفا توفص )
 ۰ ردیعاش یدلوا توف

 هدازلع ریمو یسهعرک كنیدنفا بع یبکیلکب ( عاخهییسن توفص )

 . ردەعاشىدلدىانفدەننايىردنىدليالاحت راهد ۱۲۵۳ ردىسەليلح كىتەفر

 یدا یشاب یجوپقرب ندنسافلخ هداز یجزاب ( اغا دمم توفص )

or۰ یدلدنا نفد هدنعماح هداز کح یدلیا تافو هدنسهع | یذ \  

 یکن اوبد رلهدوبووارژوضهب ردیلرکبراید ( یدنفا نطصمتوفص )
 هش او یتما قدنصکرکناخدهدنلیا مورهرکصیداک هنداعسرد هد ٤٤۱۲ب ولوا

 ۰ ردعاش ردشلبا لاحترا هد ۱۲۹۳ بولوا یواعمر دم هصاخ

 هد ۱۲۳۸ یدلیادلو هد ۱۲۰۹ ردىلهطلغ ( یدنفا نطصم توفص )

 یتاکی کیا هنتنا رق هد ۲۵۷ یسیح هچمانزورهناسرتهد 44 یتاکهمانزورهناشوط
 A توفەدنراح رات ۲۸۰ یدلوا دعاقم ولوزعم هد ۲٣۲ پبولوا

 ۰ ردرهام

 ۱ ( اش یسوم ینوفص )
 اشاب یدلوا بناک داشا بیسح بوریکه لق ردیمودخم یدنفا تعفر یم رق

 لضعدهزجهدمب یداربو اکوب یراقلادختکو ق یهدنسهدهعهجنوا یرظانفاقوا
 اید ییرکیا كنلوالامیر ۵۳ یرظافاقوا هدنزکس یمرکی كنناضمر ۲

 هدنرفص ۵7 یرادرتفد تاعطاقهنزخ هدنرخالایذاج ۵6 یراشتسه رحم

 یرظابهیلامهلترازوهدنمرح 0۷ یرادرتفدماش هدنسهدمقل|یذ یساضعاالاو سل

 ٣۲ هلاحرت «دناضمر ۱۱ یدلدالزع هدندردنوا كننایعش ٩۱ بولوا

 هدنلوالا عیر ٩6 یدلدنا لزعهدنرخ الامسر۲۹ع بول وا یسیلا و ماشهدنلوالامسر
 هدنسهجایذ هنسوایدلدا لزع هدنلاوش بولوا یسیلاو دفسرح ربازج

 ًابناهدمدهقلایذیدلدنال زع هدنحر ۱۸ بولوایسلاو هرقناهد ۱۷ ین ومطسف

 یرظاتهیلامنا" هدنمرع۷ ۰ یدلیالاصفنا هدعب بولوا یسیلاو دیفسرح رازح

 بولوا یرظات هلام ملات و ۷۲ یرظا تراح هدنلوالایسر ۷۱

 فاقوا ًاناهدنبحر۷۵ یرظاتهلاممبارهدنناضمر ۷ یدل دال رع هدنس هح | یذ

 لزعهدنستلایم رکی كنمرع ۲۷۸ب ولو ایس رالاو سا ەدنل والامسر۷یرظاب

 یشنم ۰ر دم؛بساع ر دب وفدم هد ونایدلیاتافو هدنشب كتنابعش ۱۲۸۱ یدلدیا



 ی

 یحعطاقهشابهرکص بولاق تیرومآهالبتدم نوزوا هدعب یدلوا یتبما رتفد

 پولوا ینا قش رادرتفد تیاهن یدلربو راتنرومأم ېک یلیجهرکذت هعلق و
 یراوطا « اسم یتنکسم و عضاوت یدتا تافو هدنرخالا یذاج ۱۱۳۷

 هثفطل هکلیا مدقتدماشاب ميهارباداماد بوزایارعش؛رک دن یدمامدآ وبارب دنا
 هدنرصع ثلاث ینطصمناطلس ( یدنفانیدلاروئدسسلا ) یعود یدلوا رهظم
 دن ردا هللا سها سدق « سردم ( یدنفانجرلادبع ) یرکید یدلوا توف
 نددالوا ردنوفدم هدنسوبق هنردا ردشلوا توف هد ۱۲ تولوا یسضاف

 هد ۱۱۸۹ یدلوایناک یماج ناطلسهلاو ندناکجاوخ (یدنفا دیعسددس )

 هد ۷۶ ) یدنفا دخیاح ۱ ندندالوا یدلدانفد هذعماح بتاک هلئاقو

 ردندلاحر یدنفا فظندجا هدازیافص ردشلدا نفد هنسوقهن رداهلا لاحرا

 داماد یدنفا ندا س کش ندرودص ( یدنفا فظن دجا  رکید ندهلاعوب هن

 ۱۲۸۰ ( یدنفا مزاخ دجا ) ندرلنوهنیدلیا تافو هد ۱۲۰ یدشلوا

 ۱ ۰ یدشیت هیراخرا
 ۰ ردیعاشیدلواتوفهد۱۱6۰بولوا فافخ ( یدنفالیلخ ییافص )

 ادغک هدنلاوش ۱۱۰۰ بوشش ندیلاباب ( یدنفا ینطصم ییافص )
 ردشلوا ثلاثقشرادرتفد هد ۱۱۷۵ بولوا یسیحهعطاقم سوبتسپهدعب یتاک
 ۰ ردوفدم هدوا یدلوا توف هدنلاوش ۸

 ۰ ردندنسارمشثلاب ناخ نطصمناطلس رصعوندهبنک ( یدنفاردفص )

 ناخملسناطاسهلذلوایدرکاشوو با" یدنفایناک ( یدننا یناکردفص )
 ۰ ردشلبا صلحهلصلحم یداتسا هدنراعشاضمب ردندنسارعش ثلا

 قتالکشم ضبب هسلاراشم بولوا ندنرلرصاعم یرانف ( هاشرقص )

 هد ۸۳۶ ید رربو باوحود روذصهرومألا هدوا یدا ردالاّوس ندنوب

 ۰ یدبا رعصتم ۰ لضاف یدلیا لاحرا
 هد ٩۷۷ ردیمودخدجا لاح ( هداژ ینشلک ۰ یدنفا لع اوفس )

 ۰ ردناودبحاصیعاشفشک بحاصو معیدلیالاحراهد ۱۰۰6 بول واش

 ندیلاوم ردم ردع یدنفافرام ) هدازهحاوخ ۰ یدنفادجمی وفص (

 ۰ یدا یعاش ردشلبا لاحرا هد ۱۰۷۰ بولوا

 و2
1 

 .  هدننرادص اهبسالا ضیتا,ندیلاباب ( یدنفا نطصم ییافص
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 . ردنوفدمەدىرا ريما ىدا وطن ء ملام ۰ فراع ردشمیاتاف وهدن زوقطیمرکب

 هد ۱۲٩ ردسودیدنفافراع . ( :دازبرشم ۰ یدنفادعقیذص )
 ۲۷۰ بودااءت ندیدنفاظفاح یرهش یدلوا سردم هد ۲۵۰ بولیا دلو

 یبهابهکم هدنناضمرهنسوا هدنتنفشیردب یداوا یسیضاق هطلغ هدنرخالاعیبر
 یدلوا یسداب یوطانا هدنرح الاعمبر ۷۶ و لوساتسا هدنرخالاعسر ۷۲ و

 لاصفنا هلیسلبا لاحرایرد هد ۷۰ پولوا یساضعاالاو سل هدننابمش ۵

 لیامورردصهدنلوالایذاج۸۲ یدلوایساب لیامورهدنلوالایذاج۷۸ ردشملا

 .لئان هد هروک ذم ترادصاتلاهدنمرخ ٩0 و بنات هدنسغ یرحم ۸٩ بولوا

 كنبحر ۱۲۹6 ردشللا تلاکویدنفایمش هلغلوا جولفم .دنسهلاثةعفدو شلوا

 نفدهناپ یدح هدرانکسم هدرادکسا یدناحورع ندنندیحور هدنحا ر علل

 سعاش « یس ۰ فضع : وکقح«املاطسو ؛نانیلایرح « مقتسم « ردشفلوا
 ۰ ىدا

 هد ۹۵۷ بولوا ییاخ نازق ردیمودخ یارک دو ( یارک افص)
 ۱ را

 ردبمودخ ك ( یارک افص )هدازناخیارکتمالس ( ناخیارکیافص )

 هدن روح نوک قرقو بودا تافو نکیا هدنرفس هبسور هد ۱۰2۹ یرد

 نیدلارونهدنفاناخ یحنرب كما رکم لس ردشلبیاعط وینم “| كنب ردب یسجعداکلیا داون

 هدنرخالاعسر ۱۱۰۳ یدساتماقاهدداب نی رق لزعلادعب هد ۱۰۸۸ بولوایاغلاقو

 هرفسو یدنا نیدلارون ییارکنیهاشو یابغلاق ییارکتودهرق هلبصن یناخ مرق
 هددابا نیرق هدعب یدلردنوک هبسودر هلال نعهدنرفص ۱۱۰4 یدلیا تع نع

 شمار ردشلناتافوهدارواهدنرخ الایذاج ۱۱۱۵ یدلسالقن هد یزوعالق ۱

 هدعب و لزع هد ۱۱۲۹ بولوا یاغلاق ( یارک رداهب ) یمودخع ردلاس یتلا

 | . ردشلوا توف

 هدددجم یعام" هرکصو یتاک اشا ردنکسا ردلبونس ( ىلج ییافص )
 نالشد یسهاولوم یلعوا كب موبلاو ینیدناپ هدنتلا رلبجتتا یدلوا یدبرع

 ۰ ردناویدبحاص یعاشردشلبالاحرا هد ٩۲۷ ا هد ۹:۰ ردشلوامشههکت
 ۱۰۹۸ بولوا سردمردیلغوادغ یمودک ( یدنفا قطصمیافص ])

 ۰ ردشلوا توف هدنلوالایذاج
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 ۱۳و اودا لارا هد ۱۳۰۵ یا پر شلبابسک مدق
 A ۰ یدلدا

 یدلوایناکرسبول وا ضبفم ندنواهنوردنا ( یدنفا رکبوا یقدص )
 ۰ ردشلپا تافو هدعب تولوا یسالم سدق هدنسهدعقلایذد ۳

 یدلیا لاحترا هد ۱۲۱۱ بولواندنیسردم ( یدنفا مهار قدس )

 یا بم
 ردمودخكندنفانسحیباحیمادخک اشا نیما (  یدنفادم یقدص )

 كنرخالاعیر ۱۲۶۳ یدلوایسلوتم هد دارم هدهسورت بولوا ندناکحاوخ

 ۰ یدلیا تافو هدندرد

 ثداوح هدیرجبوشن ندهلام ردیلنوزیرط ( یدنفارکبولادص )
 هللالقن هنسهرنادفاقواهلکزبم هد ۱۲۹۷ یدشلوامدنتسم هدناتک یسهنرغ

 هدنسیکیآ یمرکی كنبج ر ۱۳۱۳ ردشلوایلوا لوا هلبا عيف رتو یر, دم فرصمهد» ۸
 . یدا مدا تنم ولاص ردن وفدم هدنناتسرق ییماح عاف یدلبا لاح را

 بولوا یسالنم جرردیمودخحم یدنفانیما ینانماما . ( یدنفا قدص )

 ۰ یدلوا توف ی نوط هنلاس ۰

 ۰ ردشلباتافو هد ۱۰۷ بولوا سردم ( یدنفا قدص )

 هد ۱۱۹۶ بولوا یماما یسهلحم اشالورسخ ( یدنفا يحم قدص )

 ۱ ۱ ۰ رد عاش یدلیا تافو
 كندنفادجهّلادعس هدازیدنفاهلادبع ( هدازها ۰ یدنفادقدص )

 دوت هدنسهدعقلایذ ۱۱۷۹ ردبس هدازهعرک كنمدنفا قیفوت یو ییودخ

 هد ۱۲۲۳ یداوا داماد همدنفا لماک مالسالاریش و سردم هد ۱۲۰۸ یدلیا

 یدلاق هداروآ هامکسنوایدلوا یسالنم هکم هدنبحر ۲۲۸ و یسهاب هثردا

 ردشلوا فارشالابیقن هنسوا بولوا یسهاب لوبناتسا هدنلوالا میر ۱

 ۲۳۵ یدلدا لزع ندتاقن هد ۳۳ یدلوا یسیضاق لوماستسا هرکص زار
 هدندردیمرکی كنسهرخالایذاج ۲۳۹ بول وا یس هنا یلوطاناهدنشب نوا كنناضمر

 هلا لزرع هدنلوالامسر ۲۳۷ یردص یلوطانا هدعب یدلوا فارشالا بقنهن

 هد ۲۳۹ یدلوا فارشالابش اوا هد ۸ یدلردنوک هنوش ز مح

 كنلاوش ۱۲۶ ۰ یدلوا ییامورردصهدنسهدعقلایذ ۳۹ تولوا یا لیامور



 بب و ات ۱

 یدلوا دعاقم ندننلغواچ یرهکب ردلوبناتا (  شواچ قدص )
 ۰ ردندنسارمش یرصع تلاد ناطلس

  هنطسقدص )
 هرکصندقدنلوا مادهسا هدنامدخضعب ضفتلاب هدیلاعبایرددج|ب ینطصم یمسآ

 هدعب ییمآ رتفد هد ۳۸ بول یسیحءرک دناشا نیسح مظعاردص هد ۰

 باتکلا سیره هدنحر ۸ یدنلوالعهرکص تدمر یدلواباتکل| سب ر

 لزعلادعببول وا باتکلا سیر اناث ہد ۱۰۹۲یدلیا لاصفناهدنناعش ۱۰۹۰ یدلوا
 یدلوا یجناشنهدعب باتکلاسی راعبار هلیسهاب ییا مور هدنرخالا عمر ۵

 ردندارعشوالع ردشلوا توف هدنمرع ۱۰۷۳ بولوا یسبلاو راوشمط هرکص
 ۰ ردشمردتا اشزادهسمرب هداروا هلغلوایسلاپ هدرلاقردراو یرعشناود

 ندیدنفاتهمش ردسهع رک یدنفادجمهدازیتماق ( نوناخهلاةماقدص )

 ردهیعاش « هلقاع ۰ هلاعردنوفدمهدراخربمایدلیاتافو هد ۱۱۱۵ یدشاتباثآ

 یم ریشه كح وک یدتن عضو ربنمهن ده یجر ومت هدرا ج راطنقردراویرعشنآ وند
 یسهررشه یدشمک یشق ینس ردشلواتوف هد ۱۱۷۷( نیداق داف هزناف )

 ۱  ردهلاع و هرعاش هدو یدنلوا نفد هنراناپ یردو

 بولوا یضاقر ریهشهد ( یسقدصخیحم ۰ یدنفا هّلادع قدص )

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ۱۰۰۲ یدایعاص

 هد ۱۱۹۹ی دتا تماقاهدرصم بوش ندناقادّفنک  (یدننا نطصمقدص)
 یرظانهناشرض هدنرخالاعمر ۷: وینیماهناسرتءدنلاوش ۱۷۲ و یتاک ارهک
 هد ۷ یدلوا یهبساحخشاب هدشلاوشو لزع هدنلوالایذاج ٩ بولوا

 هد ۸۲ لزعلادعب و یتاکهایسهدنلاوش ۸۰ و یسیحهساحم نیمرح هدعب هللزع
 ردشا تافو هد ۳ یدلوالک و ییممارتفد هد ۸۳ و یتاکهابس اا

 ۰ یدا فقاو هه ؤزج فراسورعاش

 یسالنمرصمهدنرخالایذاج ۲۰۲ رهشکی ۰ سردم(یدنفا نطصمقدص)
 هدنرخآ هنسیدلوا یسضاقنوباه یودرا هل ساب هکم ہدنلوالایذاج ٣ ۰ ءتولوا

 دج یدضح و(یدنفا دچا دشر)یمود یدا لضاف ء مع ۰ یدلبا تافو

 ۰ ردکب تعفر

 هدنلود صانمیدلوا ندناکحاوخ وندهبتک ( یدنفا مها را قدص (

 „ا
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 بلخ هد ۳۸ سردم  ۲٤۹ردشلبا لاحرا هدماش هتسوا بولوایتالنم ماشهد

 یردارب یدنفا قیفو يح ( یدنفا یردص نیدلاردص ندرلهدازقاشع ) هنن
 ردشلواتوف هد ۸ ردیعاشرب ندهن نامزالامو ۰

 نددلام ردسو دم كن لماکیجاح ندرودص ) ك ینطصم نیدلاردص ۱

 تاربرحن رخ ومو یسیجم وتکمیلوطانا.دنل والا عیب ر۲ ۰ هو یتاکش اب تافراصمعأ شنل
 ۷۵ یساضعا هبساش ساع هرکص یسحوتکم هطبض هدننامش ٩۶ یردم

 ۱۳ ۱ ادم تازو تیاهنو نبی و یتوشلوق تاعذ مدنمرع
 ۰ ردشلدا نفد هندهکت یناده یدلوا توف هدب رب زا رم كنحر

 یرد هد ۲۸۰ ردنمودم یلح مده دعس .( یاح نیدلاردص )

 یدلیا لاح راهشوقهد ۱۳۰۰ یداواسلاح ه ان ال وم ترضح هداج“ هد هرن وق هدنلاح را

 ۰ یداتناطفبحاصقود لها

 ردمودع یدنفا دشار ) هداز یونق ۰ یدنفا نسح نیدلا ردص )

 هد ۱۳۰۶ یدلوا یاب لوساتساو هکم«یسیحموتکم تخشم ءالنم ۰ سردم

 ۰ یدیا مدقم « لع یذ ردشلبا لاحم را هدنت ابن هسورب
 یدا ېتاکو مدن ارزو ( هداز یلداقوت ۰ یلح یرپ یردص )

 هسا ) یلح یردص ( یرصاعم ردیعاش یدشوشپ هب یا ملسناطلس رحاوا

 ۰ ردعاشرب ندهلع نبمزالم ردیلستشا

 توف هدنرفص ۱۰۳۳ بولوا سردم ردلنامارق ( یدنفا یردص )

 ۱ ۱ ۰ یدبالاص یدلوا

 كنسهرخالایذاج ۱۰۹۹ بولواندنیسردم ( یدنفا نطصمیردص )

 ۰ ردشلوا توف هدنزوقط راو

 دجا یزعو یضش یلرالا ردددضح ریما یوتق ( یدنفا یردص )

 یتارضح راناخدم ادبع یردارتو نطصم ناطلس ردنآذریوزنمیسهفیلخ یدنفا
 تافو هدهسور هد ۱۱۹۵ یدلیا اوژنا هدههاخرب هنس قرق بولوا یدقتعم

 (یدنفا ىلع نیدلارد ) یعودخ هنر یدنلوا نفد هدنسهواز ییراتا ردشلبا

 یسکیآ ره ردشلوا توف هد ۱۲۱۳ هللا اوزنا هنس یرکی بولوا مش یخد
 ادا ندهتلفم فشک بعاص

 یدلواتوف هد ٩٥٥ بول وا ندنسآ رعش ناربا رددایارتسا (دقدص)

 ۰ ردراو رش هعلاطمو تالزع



 سس زا

 یاد رایجوبق هدننرادص اشا اضر فسوب ( یدننا تلا ةغبص ) "
 ۰ یدلوا توف هدعب ردشلوا یبما نواه رص هد ۲۱۷ بواوا

 هد ۱ ضیفتلاپنده رود ردىلاسىنغم (هدازبغار «یدنفا هللا غص (

 ردشمشتب هب یلاخ دیحمادعناطلس ترضحدهع رخاوا یدلوا یسالنم رکبراید

 ۰ ردیدنفا ی نیسح یودحم

 فسو یرادهنزخ اشا دمج "یاد هدلاو ( یدنفا ىلع ج )

 ۰ ردیعاش یدلیا تافو هد ۱۱۳٤١ بولوا ندهىلع نیمزالم ردىمودع كناغا

 یرادهسیک لیوح بوشیت ندنلق نوباه ناوید (  یدنفا ىلع عیص )
 رنه هراعماح ضعب ردیعاش یدلوا توف هدنکوا یاسیا هد ۱۳۸۳ یدلوا

 ۰ یدباپ بتکمرب هلعضو
 ردیرداربیشاب جم ردیلغواكناناینطصم یلوبقموق ( یدنفادجاعیص )

 هد ۱۱۹۹ نکیآ یناک شاب یکرک هطلغ یدیشلوا دیر هبیدنفانیم|یداقوت
 ۰ ردراو یاود رد معاش هددنال هئسلا یدلوا توف

 هد ۱۲۳۰ بوشش ندلاع ردص *یوتکم ( كب دج تزع عیص )

 ردشلوایرادهسیک یئراظن یواعد هللا زباتم هدعب یدلوا یتاک راسی نابشولع

 ۰ ردشلدا نفده وی وط بودا تافو هدنحوآ نوا كنمرمح ۹

 رددرک اش هرسسدق یرع ندلایحم ترضح ( یوئق نیدلاردص) ۱

 ۰ یدیاندرصع لضافا شلیاتافوهدهسنوق هد ۷۱

 دهه ردا بولوا یولحو یدادغر ) یدنفا دمع دبس نیدلا ردص )

 یناطلس ظعاو نوباه طخاب هلفلوا ءاک | هناضف یتا ناخ طصم ناطلس كرەلک
 ۰ ردیعاش؛«لضاف < مع ردشلبا تافو هدننحر ۱۱۱٩ یدلوا

 ًافلخهنن رد هد ۱۱۱۷ ردسودم كنبلح ناتسب ) یلح نیدلاردص (

 لاح را ات ومطمهدنل والایذاج۱۱۲ عیدلوا سلاحه ان الوم ترضج هداج “هد هيت وق

 ۰ یدبا فراعم دنمهصح یدلوا یلحدج فراع یراهدازع هنر ردشلیا

 0 « سردم یدبا ندالع یرد ردیللومناتسا ( یدنفاندلاردص )

 یغش سبربقو رصم بوریک هقرط هدعب بولوا یسیضاق هبنوقو یرکسع
 ۰ رد ماش ر یرصاعم (ییافص) یدلیا لاحرا هد ۱۱۳۰ یدلوا

 ردمودخ یدننا هتلادبع ( هداز قاشع ۰ یدنفا دم نیدلا ردص )



 ۳۳ ۲ ۳ رج

 یدیلرا ار یحر ۲۹۵ ینلوا یسیلاو تویرش هلترازو هدنسهجمایذ
 لاحرا هدارواهدنل والایذاج ۱۲۰۷ بولوا یسلاونع هدنرخالایذاجج ۹

 ۰ ردشلیا اش راد

 یساضعافراعم سالح ۰ سردمردیل هلز (  یدنفانیسحجاطایربص )
 ۰ یدیا یحاص لضفو لعردنوفدم هدوبا یدلوا توف هد ۱۲۸۳ بولوا

 بولوالخادهرکسع هد ۱۳۵۸ ردلاس ۱۲۳۰ یدلو ( اشایربص )
 دعاقتم هرکص ندنلاس ۱۲۸۸ یدلوا قیرف هد ۱۲۸۲ اول هللا هبنر عیفرت

 ردشلاق هدلاع ماقموا بولوا یظفاحم هرونم ةندم هدنلاوش ۱۲۹۳ ردشلوا
 ادهش هدغاط هرق هد ۱۲۹۳ ( كد یربص )ندنرلپالاریم هناهاش رک ًاسع

 ۰ ردشلبا لاحرا

 1 ( اغا دج یربص )

 نیما A هراترومأم تقوم هدهرشطبوریک هنسهطواهجرت ردنلربم زا

 یعلوط هلقلناریمربم هدنس هدعقلایذ ۲۸۰ یدا یسهتشن زا كنون اشا صلح

 نيد هلثرازو هدنحوا كنرفص ۸٩ یدلوا ییاقمثاق ندو هرکصو یفرصتم
 هدرخاوا كتناضمر ۸۵ یدلوا یسلاو هنوط هدنسکیا نوا كنهدعقلا یذ و

 ۸۸ بولوا یسلاو كمئالس هدنوا كنهدعقلا ىذو یساضعا تلود یاروش

 لزعلادعبیدلوا یسیلاو ریمزا هدنرخاوا یحر ۸٩ یدلدا لزعبیرق هنبحر
 هدنسیدنواكنبحر هنسواو یربشم هبطبض هدنزوقط نوا كنلوالایذاج ۳

 تاموسرهدنمرحم ٩٩ ویسیلاو برغسلبارط هدنلوالعمر ٩0 و ریمزا ابا
 ناطاسردشلوا توف هدنسید یمرکی كنسهرخالایذاج ۱۲۹۷ ردشلوا ینیما

 اشنا ۰ لدتعم ۰ نبطف بیرق هشقلا ینس ردنوفدم هدنس هاب یه رت دوج

 ۰ ىدا فقع «شوشب انشاناسل . طسو یاتکو

 ینا هکم ۰ النم ۰ سردم ردیلنوزیرط ( یدنفا نسح یربص )
 ۰ ردشلوا توف هدرلهنسو یداوا

 توفهد ۱۲۹۹ بولک هلوبناتسا ردلزبربت (  یدنفا نیسح یروبص )
 ۰ ردراو یرعشناودیدآ رهام هدقلع و طح نسح یاشیدل وا

 توف هد ۵ ردند هب دنیشقن یافیع ربهاشم ) یدنفا هللا ةْعبص (

 . ردشمالک همور یدلوا



 بس ۳۲۱ سس
 تلود یاروش هدنزوتطنوا كنس هعایذ ۸۸ و یسلاو هروس هلرازو
 هدنرخالا عسر بواوا یرظان فاقواو فراءم دنس یر ٩۵ یناضعا

 هدیرخالایداج ٩۷ یرظان فاقوا الا هدنحوا یسهدعقلایذ ٩٩ یدلیا لاصفنا

 ۹٩ و هملام بنات هدنطساوا ٩۸ یرظان فاقوا ًاعبار هدنرخآ هنس یرظان هملام
 نوک نوا شبو شا لاصفنا هدنسهعا یذ ۳۰۳ تولوا یرظان تراح ہد

 تافو هدنربن وا كنرخالاعر ۱۳۰۳ بولوا یرظان فاقوا ًاسماخ هرکص

 یدالوا یدا قوذ لئام ۰ یه ۶ اینم عاش ملء ۰ لضاف ردشعا

 مور را لوا ردق هنسنوا ندوددنک ( كب هللا هیا ( یدالوا رک | ردقوح

 رادقمرب ندودلخ ناو باتکرب راد هد هقمتع رانا ردشلنا تافو هدنفابحش وتکم

 ۰ ردشلآ هلق ردقدلحرب ندمالسا راتو شما هجرت

 هسوع فراعم ندنلف هجرت رددالوا دشرا كناشاب لماک ( تب ی (

 هدنکل ردم فراعم كينالس هرکصو هناعمو شیتفت نما هلا لقت هنسهرتاد

 هدنطساوا ۱۳۰۲ و شقلوب هدننانک شا هلشلاضعا هناعهو شفت نمحا هدعبو
 هدنلئاوا كننابمش ۱۳۰۸ وشلوا لوا فنص یلوا هدمب و ییوتکم فراعم

 یدبایه.میلسو ملح انشا ناسل و لسارد*بیحولیصا ردشلیاتافو هدب ورب

 ۰ یدا هدنرل هدار شب زوئوا یس

 _ ندنرابتاکن واه ةنیزخردیلغوا برعالنم (  یلچ نجرلادبع یربص )
 هد ٩ نکیآهداروا "الو رم هدعب یدلوا یسح هبساحمد ادغب لہ یرکی بولوا

 ۰ ردعاش ردشلوا توف

 پولوا ندنرل بناک نواه نارد ردلهطلغ . ( یدشنا دجا یربص )

 ۱ . یدنا طاطخو عاش ردشلوا توف هد ۹

 یدلواتوف هد ۱۰۲ بولوا ندهبلع نیمزالم (  یلح دج یربص )
 ۰ رد عاش

 هد ۱۰۵۵ یدنایضاقردبمودحم یلحدجایع ( یدنفاددسیربص )

 7 ردیعاش ناود بحاص یدلوا توف

 2b) ینطصم یربص )

 یسلاو شب هدنلوالا عبر ۲۵۰ یدلوا قیرفو اوا ضبفتلاب ندیرکسء كس
 ۲۱۲ بودا قاناک را هدرلودرا یدلدبا لزع هدنرخالا میر ۵۷ بولوا



 ۱ تا ۷۷۰ س

 هل لا-حرا هد ۱۱۰۱ ( یدنفا دعس دو ) و هد ۱۱۰۸ ( یدنفا دجا )

 ( یدنفازب زعلادبع ) هلا ( یدنفاهتلادبع ) ندلاجرردشلوا نفد هدنرزوا بوبا
 1 ۰ ردب درلهداز ی ید

 یداع بلاطهدهسیا ی رهکی ردلداقو ( یدنفا فطالادبع نیسم (

 ۰ رد یاش یدلیا تافو هد ٤

 توف هد ۱۱۰۸ بولواسردم ردیلغاط روفکت . ( یدنفادجا یصص )
 ۰ ردیعاش یدلوا

 E دك, یدنادع یمس )
 - هلباقم هداس هعفدییا هلکلهحاوخ هدمب یدلوا یتاک ناود هارزو ضیفتلا
 ؛ هد ۵+ یدحهبسام فاقوا كحوک هد ۱۱6۰۰ سیو هءقوویسحب

 هد ۷۰ و یج هبساحم شاب هدعب یما ده را هد 0 یسح هرک دن هلام هد ۸

 یر هدننابمش ۱۷۲ یدلدنالزع هدنسهدهقلایذ ۱۷۱ پول واییما هناحشرض

 شاب اینا هدنلاوش ۸۰ ینیما درا هدنلاوش ۷۷ ینیما رتفد هدنلاوش ۷۵ یتاک
 هن را رام ر لکب رک اشویاس یدلوا توف هدنرفص ۱۱۸۳ بولوا یجیهبساحم
 مسرهچاوخیدبا فیطل یراعش|سیلس یماشنا یدزای خیراترب هلعض هنس جاقرب

 یھ دلوا دعو ردق یماشره » یعاخ شقن یدلیاا عضو ربنمرپ هندی
 ۰ ,ودیا یعرصم « كدج

 تافو هد ۱۲۱۲ بولوایماک شاب کرک هطلع ( یدنفا اص یصص )
 ۱ ۰ ردنوفدم هددچا هحءهرق یدلیا

 ام ( اشاب فیطالادبع یعص )
 ردشلتا دلو ۱۲4۲ رد يمودخ كو كناشاب یماس هداز بیج میش یلهروم

 نواعم هناشاب ىلع دم یلاوبوریک هرکسعیدتا تر جاهم هرصم هلل رد ندهروم

 اضعا هفراعم ساغ بولک هتداعسرد هد 15 یدلوا یالا ربم بولوا ننرقو

 هدنسهدمقلایذ ۷۳ و یساضعاالاوسلح هللوایلوا هدنسهع|یذ ۷۰ یدلوا

 ینیما رتفد هدنرخالامسر ۷۷ و یسیر ینویسیموق كالما ربرحت " ةوالعملا الاب

 هدنلاوش ۷۹ یساضعا الا وسلخ هدرحالاممرو یرظا فاقوا هدنمرخ ۷۸ و

 هدنرخالامس د ۸۶ یدلبا تدوع هدنرخاوا ۸۱ یدلوایدتفمیهج همنا .ةوالع
 هدیزوقطتنیحر ۸۸ و یساضعا تلودیاروش هدنسهدعقلا یذو ی رظان فراعم



-- ۲۷۵4, — 
 . تادنس هحرل هنس بولوا ندشاتک یامدق فاقوا ( یدنفا لاص)

 بویلورایا ردقههاسقط یخد یتسو شا رایتخا دعاقن هدعب قردلوا یربدم
 كيیدلدا نفد هوا ردشلوا توفهدنسکیآ یمرکی كنىرخالایذاج ۱

 ۰ یدنا یحاص تور قوح
 سو بیبط بوشینب نددیبط بتکم هدنداعسرد ( یدنفاد اص )

  بولوا یرایربش ءابطارس هلسیبا# یلوا ةعفد هدنسهدعقلایذ ۱۲۰۵ یدیشلوا

 ۷۲ یساضعا شناد نمجنا هدننابمش ۰۷ ینواعم تراحت هدنرخالا یذاج ٩
 هدنل والایذاج ۷٩ یراشتسم فراعم هدنسهدعقلایذ ۷۵ ابطارس ابنا هدنرفص
 هدنرخالا عمر ۷۷ یراشتسم تراج هایلوا یلوا هرکص هامریو ینواعم تراجت

 .عسر ۸۳ یسیر هیطبض ناود هدنلوالامیر ۷۸ بولوا یس ر هرناد یغتلا

 هللزع هدشنابعش ۸۸ شلوا الاب هدنلوالا یذاج ۸۷ یرظان هببط هدنرخالا
 بولوا یسادتک هدلاو هدنوالایذاج ٩۳ یراشتسم فراعم هدنمرخ ۱
 هللزع هد ٩۵ یتسایر فراعمسلحم هدنلوالایذاج ٩٤ هللزع هدهام ترد چوا

 ردشلدا نفد هونآهلا لاحرا هدندرد كنلاوش ۱۳۱۲ و شلوا دعاقتم هدعب

 یدنا بیبطر, قذاحو مقتسم رهام هدنانبن نف هیئبلا فیحتبیرق هناسقط ینس
 ٠ ىدناروبهرو سرد ندروک دم نف هددکلم بتکمو نیلعلاراد ردق هسافو

  هد۷۹٩ ردندناضق ردردارب كنيلحد قلو ( یدنفادوخیناص )

 ۰ رد عاش یدلوا توف

 هد تولوا لبمهکل رک ایک ر دنلهلردا ( هدازراطع ۰ یلحیناص )

 ۰ ردرهام عاش یدلوا قرتع

 تافو هدبناخ نایلس ناطاس طساوا ردیلاسور (  یلح ىلع یم )

 ۰ ردیعاش یدلبا

 یدلوایضاف ۰ سردم ردمودخع نانس مکح ( یدنفا ینطصم یعص )

 ۰ ردعاش یدلوا توف هد 9

 « رد عاشیدلواتوفهدد رک هد ۱۰۸۰ ردیولوت ( یلح دجا یه (

 نکی یسحعمات زور یاما رہش ردیللوبناتسا ) یدنفادجا یحص (

 هد ۱۱6۲ ( یدنفایضف هللا ضف ) ییودحم رد یاش یدلوا توف هد ۱

 یرلمودخم كلوب ردشلوا یمیحهجمان زور ینبما رش هدو هکردشلبا تافو



 بس ۷ تس ۱

 یدل واندنرلرومًمهکلمهلبل وا یلواهدننابعش ۱ ۲۸۳ یدیشل و اول ریملوخ دلاب هب هناهاش
 هدنلا وو یساضعاتل ود یازوشهدنلاوش ۸۷ ویسی رهرناد یجنتلاهدنرفص ۱۲۸۹
 كنسهایذ ۱۲۹۲ یدلوایتاک هیج راخ هدنناضهر ۸٩ یس رتیانح ناوبد
 . ۰ یدا انشاناسل یدنلوا نفد هنسوبق هنا ولوم ردشلبا لاح را هدنسپدب

 یربدمرارواوو شلوا اولریم بولوا ندنرک اسع هرم (اشابعااص )
 لو«بولوایس ر هیرح هرکص ردشلوا اضعا هنسلجم هب رحب هد ۲۹۶ بولوا
 ۰ ردنوفدمهدهردزع وطهدنسهقرا هناسرتر دشملوا توف افرا ۲۹۳ یدلوادعاقتمو

 باک هحرل هنس ضفتناب ردلنوب اه نوردنا ( یدنفا یصص اص )

 یدلوایمادگ نواه ٌهننزخ هدنلوالایذاج ۱۲٩۳ یدلوابناک شابو یناٹ
 تافوهدنستلا كنل والایذاج ٥ ردشلسادعاقت "ال ولعم هدشناهمر ۶

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلیا

 ندننلفرصتم قیدرام بواوا هداز اغا زاب رخ یجاح ( ك اص )
 ۰. ردنوفدم هدنتسوآ بوبا ر ,دشملا لاحت را هد ٤ "لو زعم

 ردود یبعشب كناشادشر ینطصمقساردص (كب فر دج اص )

 فنص یلوا هدشنابعش ۲۷۱ یدریک هنیرالق یدما هرکصو ىلا ردص "ییوتکم
 هد ۵ یدلر و الاب هسر هدنحر ۷۲ بولوا یساضعا الاو ساع هللوا

 ردشغلوا نفد هنسهد ر یرد یدلبا تافو هدشاضمر ۱۲۹۰ یدلیا لاصشا

 ِ ردکب نیدلارو ندنساضعا تلود یاروش یودح یدیشمک قرق یس
 .'یداکذ « كزا < فح

 هدنل والایداج ۷۸ و سردم ردیلبن ومطسق ) یدنفالماک نچ اص (

 لع یذ یدلوا توف هدراهنسوب یدلوا یسالنم هسچب دالب هدهب و كبئالس

 ۰ ردشغا یخد ج بولوا

 یالا ربم هد ۲ لا لوضع ر بکت ( اشا کز اص )

 كسرهو قیرفو یمیر مزاول هدمب بولوا اولریم هدنراخرات ۸۷ ردشلوا
 توف هدنشب كنلاوش ۱۲۹۷ یدلوا ینادنام وق اشاب دواد هرکصو ینادناموق
 ۰ یدا تورت بحاص ردب وفدم هد ونا ردشلوا

 ینواعم یسهبساحم تادراو بوشش ندهبلام ( یدنفا تعفر اص )

 نفد هدنسهفص اشاب دج لیلخ هدرادکسا ردشلیا لاح را هد ۱۳۰۱ یدلوا

 « یدلدا



e...الا  
 4 ۳ ی

 چسب ۱0۱ ی

 هنفل را سجش هدنشاط ناشن یدلیاتافو هد ۱۳۷۹ الوزعم ردشفل و هدنفلم اتم
 «هدا ز ی و وص مسق هسلیا نامز هن»هدنقحیدما عاش رب هناکیهدیقسوم یدلدب | نفد ۱

 ۰ ردشغد « ممشج یلاهلول ردقاوص وسبوس
 « سردم بولوا هداز یدنفا هتلادبع لیرفناک ۰ ( یدنفا دج ملا )

 ( یدنفا ققح ملاص ظفاح ) یدلوا یسالثم هکم هدنمرع ۱۳۸۳ « هثردا « التم

 یداوا یسالنهنسو هد ۸۳ و شعم هدنلوالاعیر ۷۵ سردم ردیلمورضرا

 ندنسافلخ یدنفا ناعلسیعرق ( یدنفا یرس عاص جاج ا ) رایدل وا توف هدعب

 ) یدنفا عاص ( یدلدا نفد هوا بودا تافو هد ۵ یدا ندحاثمو

 ۱۲۸۷ یدتبا ترهش بسک لا باسن اه هینابمش اصوصخ و هیلعقرط ردلینش
 لماک میش ك بلاغ یلالحو دن دح ردن وفدم هدنهاکر د وبه وط ب ودا لاحترا هد

 . ردتش موبلا ىلغوا یدبا

 تابساحمناوبدهد ۱۲۸۲ زبم بوش ندلق هیلام . (یدنفا د علاص )
 هدنوک یضاق ردشلنا تافو هد ۱۲۸۷ و شلوا اضعا هلاک اناوید هد ۸۶ و
 ردشلدا نفد هنناتسرق یدنفا یرون  طصم هداز یبهدصق ندنناقلعتم

 یدنا ندامتص

 ۱ ( اف عاص )
 یدلوا یرومأم هطباخ هطلغو ناربمربم بودا قرت ردمودخم اشا دم هس
 نما رهش هدنس هدعقلایذ ۷۱ و قرصتم هبساما هد ٩٩ و كيناح هد ۱۳2۸

 یمهرقهدنناضمر ۸۰ وهیساماهد ۷۰ یدلدنا لزع هدناوالا عیر ۲ بولوا

 ردنوفدمهدهنایلس ردشانالاحتراهدنمرحم ۱۲۸۷ لاصفنالادعب یدلوا فرصتم

 ۱ ۰ ردکب ىلع دخ یودحم

 اواربمو اضعا هنسلحم هصاخ ضیفتااب ندهناش رکاسع (اشاب علاص )

 ۰ ردشلدا نفدد ویش وطیدل واتوف هدر وا كن رخالا یذاچج ۱ ردشلوا

 یتاکشاب نوباههنزخ ضفتلاب هدنواه نوردنا ( یدنفاد ملاص )

 هدنزوقط یمرکی كنم رخ ۱ یدلوایسادخل نواه نرخ هدنیحر ۲۷۵ و

 ۰ یدیاریدم ۰ ملح « نیمس ردن وفدمهدرادکسا ردشلیا لاحت را هدنیصنم

 رکاسعردندنرامودح كناشاب ان ینطصم قبساردص ( كسب علاص )



۷ 

 ةدوملادعبیدلریو قلیشاب یجوبقو یتامانواه:رص هلا وذع نکیشفلوا نامرف
 ۲۵۰ وینیماغیطم "ةوالع هدلاوشو ینیما كرک هد ۱۳۹۵ بولوا یلس دیزا

 .یدلدا لزع هدنمرخ ۵۵ بولوا یرظان تافراصم هدنشب نوا كنناضمر

 نیداهلترازو هدنمرحم 6۸ و یرادرتفد نیداهرکصو یرادرتفد دیرک هد ه٩

 بولوایسلاوکكمالسهدنناضهر ٩۱ وهسورهدنمرم ۷۵ ویوهدنمرخ ۵٩ و

 سلحو ینویسیموق تاغذ هدنلوالاعسر ۰۸ ردشْملوا لزع هدنرخالاعیر ۲
 ۱۲۷۶ یدلوایساضعاالاو سل و هبلاع سلاحهدنل والامیر ۷۱ ویداضعاالاو

 بایراردشفلوا نفد هدنبتکم اشابرکب یدح هدیارسقا یدلیا لاحت را هدننابعش
 نالوا ندنا بولوا ندنسهلالس اشاب سایایسهلملح یدناریدم بساحم ندنورت

 نفد هدنونا بودا تافو هد ۱۲۵۳ ییودخرب هدنمان ( كب قیفوت دم )
 ۱۳۲۹۰ بولوا ) كىتعقر ) 0 E هضزراخ "ییوتکم هدنلعوارب ردشلدا

 ۱ ۶ یدا تایحرب ردق هثلاس

 th) ملاص )

 ا ۱۲۹۸ هدعب و شمل وا ند رای رهش یایرق ردموردنا

 دهش e اغا هدعاطهرق هد ۱۲۷۵ ردشلوا قیرف هدعب اولرم هد ۰

 یداوا
 یسودرا یلوطانا هلقلاول هد ۲1۰ ضفتاب ندجوط ( اشا عاص )

 یسودرا یبا مور ردشلوا توف هد ۱۲۷۷ یدلوا ینادناموق یجعوط
 ودرایحدردو شا تافوهدنرفص ۹ ( ك » عاص ) ندنرایالاربم فیدر

 هدعب بولیداا دعاقت هد ۱۲۸۱ هسیا ( كب حاص یجاح / یالاربم یراوس

 ردشلنا لاحرا

 هدنلوالامر ۲ سردم ردیاهسور ( یدنفا یهو ظفاح عاص )

 ۰ یدلوا توفهدمب بولوا یسالنمرکیراید هدنسهدعقلایذ ۷۸ و توربب

 یمادت رایو وص ( هداز یلووص ۰ یدنفا دم یصو علاص )
 هد ۲۳۵ یدلیا دلو هدنش نوال والامير ۲۲۲ ندنبلص افانسح جاحلا قبسا

 هرکصو هدنناوخ بونلآ هنوباه یارس هد ۲۳۰ یدلوا نذژم هیدنفا تلاح

 هملسا هعفد کیاو هدنراقلم اقمگاق هرمشط قرلوا دعاقتم هدعب یدلوا بحاص+



 ۱ ی

 . یسضاق هسور « النم < سردم ( هداز یلماک ۰ یدشا دع اص ) 2

 ۰ ردشلوا توف هدنلاس ۱۲۰۸ یدلوا

 ردمو دع یدنفا دجا لماک یرایرہش ماما ( یدثفا مسب لاص (

 هد ۸ بولوا یسالئم هسور هدعب یدلوا یسالنم هطلع هد ۸ سردم

 ۰. ردیعاش ردشلوا توف

 ندنسافلخ یدما ضشفتلاب ندملاع باب ( نوزوا ۰ یدنفادچ ملاص )

 . یذاج ٤٤ ویلا ةرکدت هد ۱۲۳بولوان واه نا وبد"یدماهرکص و یدل وا

 یشانشواچهدندرد كنلاوش ۶۸ و یرظان هئاخهربجخ هدمب لوا ءرکدت هدنلوالا
 ۵۳ بولوا لوا هما زور هدنناضمر ۱۲۵۰ یدنلوا لع هد 2٩ بولوا
 هدنس هحایذ هد یداوا اضعا هب یلاع باب یاروش هدنرخاوا یسهایذ
 هدعبیدلوا سډ ر هنسلحم هعفات روما هدننابمش 6۷ بولوا یساضعاالاو سل
 تااک ردنوفدم هدب وا ردشلنا تافو و كن رفص ۱۳2۳ هلا لزع

 ۰ یدیا رهام

 یالاریم هنبالا یچنکیا هصاخ لوخدلاب هرکع هدناد ( كب علاص) "
 ۰ یدنلوا نفد هوا ردشلیا لاحرا هد ۱۲۹: و شلوا

 هدننامش ۲۰۷ سردم ردینکی اشاپ نایع یکرک ( كب دج ےلاص )
 هد ۱۲۰ بولوا یسهاپهکم ًاقاعتم یسالنمهسورب هدنلاوش ۲۱۳ یسضاقهطلغع

 ۱۳۳۸ ۱ بولوا ندالعیخد ) یدنفادمج عاص هدازالنم یجاح ( ردشلوا توف

 .ردشملوا توف هدنسیکیا یعرکی كنلوالامسر
 ) اشاد عاص (

 اا هاا دیشر نطص:ضیقتاپ ردمودخاق طض یا یجنوط
 سا هدایت بولوا یرظان رانوباه ّةَش رباف هدنلاوش ۱۲۹۵ هدننرادص
 4٩ و یسلاو هرتسلس ترازو ٌهئراب هدنسهحایذ ٩۷ یدلوا یساضعاالاو

 , E والا ع ر۲۴۷ ۲ی دلوایسلا وهنایهدنسهعس | یذ و كم السهدشنابعش

 ۰ یدنلآ یربخیافو هدهمابهدهسیدلوا

 ( اشا دم ملاص )
 ینیما کرک هعتما بولوا ندناکحاوخ ضفتلاب رددضح كناشاب رکب لهمالع

 یشلوآ الحا هد ۲۶۱ و یدلوا یرظان هاخ هج هد ۲۳۹ ردشلوا"



 س ٤ بس

 نفدد وآ هللا تافو هدنلوالایذاج ۱۲۷۰ نىداقادا شوخهشثاع ىسەللح و

 (كب دعسا دجم مالا ) یداماد هللا ( افا لیعاسا جالا ) ینکی ردراشفلوا
 نددهرکسعنیدعاقتم (كىتزعدجا) یودخم ردراشملوا یشابیبوبق هدنترادص

 ۰ ردشلبا لاحرا هد ۱۳۱۲ هدیوا ازواج ینشایزو قرملوا
 بولوا یساغا هداعسلاباب ضیفتلاب هدنوناه یارس (یدنفا اص ظفاح)

 ردشلدا لزع هد ۱۲۲۹ بولوا لئان هماقموآ ايلا هد ۱۲۲۳ یدلوا لوزعم

 - ردشفلوانفد هاش لع قبتع بودا تافو هد ۱۲46 و

 هلا یتاما هنرا هد ۱۲۶۷ بولواندنراحشبابرا (  یدنفایلحلاص )
 یاوش ۱۲۰۳ ردشفلوا لزع بوم هدا ماود قوح یدلریو قلن اکح اوخ

 ۰ ردشلسا نفد هدجا هحهرق هلا لاحرا هدنسهرغ
 . رس لوا مان زور بوشش ند هیلام ( یدنفا یاسدجم لاص )

 ۱۲۷۱ یدنفا دم تزع یودخم ردشلوا توف هدراهنسو قردلوا یسهفیلخ

 . یدنلوا نفد ههینایلس بولوا توف هدنسیدنوا كنلاوش
 ) اپ ام )

 یغناتسیسهرق هد۱۲۳ ردشلوا ناربمریمهد ۱ ۲۲ ع ردم ودخماشا نایلس لناصبلیا

 بولوا یظفاحمیوک رب ها یاس لی دنتس وک د ۲۳۷ یلتفاحم یغاطابا هل یسءوالع
 شدی لزعهد ۲ تولوایسلاو هلاح رت هدنلوالا عمر ۱۳۶۰ .یدلر و ترازو

 ةوالع هد ۱۲۶۷ و لیدنتسوک هد ٤٥ بولوا یسلاو كنئالس هد 4٣ و

 ۱ ۰ یدلیا تافو هد ۱۲4۸ بولیرو یرلقایس یرخوا

 ( اشا لاص )

 ۲۳۶۰ یدلوا یرظان هبلف کنش بولوا یرادرتفد ههدنقو یسهدوبو داقوت

 یرکسعرس یبا مور هد ۲۳۸ و یسلاوهردا هترازو هدنسپدب یرکیكنبجحر
 هدشبحر 2۰ یدتا تماقا هدساویس هرکص بولوا یروم ام تیعم
 قوازو هلبسهوالع نداعم هد 4۱ یسلاو رکب راید هدنلاوشو ینما نداسم

 رسو یسلاو مورضرا ةميض هد ٤٤ یدلوا یسلاو رکب راید بنات هد ۳
 یدلواصالخ هدندمزا بولواریسا هدنسه راغ هبسور هد 0 بول وایرکسع

 هدنشب كننابعش هنسوا بوللوالزع هد ۱۲۶۹ یدلوا یلنفام زافو هد ٩

 یدا ردمو تور بحاص ردنوفدم هدنناتسرق دیزباپ ناطاس ردشملوا توف
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 ۰ یدتا تافو هد ۱۲6۱ یخد ( یدنفاماص ظفاح ) یناکراجارس

 یجنوطهلکلهحاوخ هد ۲۲+ بوشین ندلف ( یدنفا یناف عاص )

 هدنسهک| یذ ۲۳۰ یا همازور هد ۸ یسح هساح ییوطاتا هدعب یاک

 هدنرفص ۲۳۷ هلغاواالتبم 4 هيغامد تلع بول وای ران ناخ هبح هد ۲۳5 لوا ۀرکذټ
 هد ۲٤١ یحهمانزور كحوک هد ۲۳۹ یجنافوق وم هدنلا وش هنسوا یدلیا لاضفنا
 ترورض نیوهت یسءریخا بصانم یدلیا لاحت را هدعب بولوا یتاک رادیبس

 ۰ ردشملر دتا نوما ة وستهلتلاکوو شمالوا لئاز یتلع هسقوب بولوا نوجا

 ندنسافلخنواهناوسد یدما ضفتابندلاعباپ . ( یدنفا د ماص )
 كحوک هدناوش ۳ یسحءرک هد هماقداوس هد ۲۶۱ یدلوا ندناکحاوخ و

 ردنوفدم هدوا یدلوا توف هدنسید كنبحر ۱۲2۶ تولوا یجهمانزور

 یاکحاوخ "ةبنراب هد ۱۲۶۰ بولوا یسهفیلخ تافل . (یدنفا عاص )

 نوردنا ) یدنفادع عاص ( ردشملوا توف هدراهنسوب یدلوا یک رابحهبح

 . هدنسیتلایمرکی كنلاوش ۱۲:6 ردشلوایناک فقو هبفوصایا بول وا جو ندنوباه

 ۰ ردنوفدم هدیوا یدلوا توف

 هد ۲۳۷ و ینا ءرکدن ضیفتابندیلاع باب ( یدنفا یحالص ماص )

 هدعب ویرظان هناخهربخ هدنسهدعقلایذ۲۳۹ یرظاهناخهبح هدعب لوا ةرک دن

 . یوکساخ هدعب یدلوا ییقوت هدنوباهیودرا هدنلاوش ۲ :عیشابشواچ ةلاکو

 هدننا دیمقوا یدلیا تافوءدنسبکیا نوا كننابعش ۱ ۳۶ 6 ب ولير تکه لیت ر اظن هناخ وط
 ۰ ردشلسا نفد هناي یدنفا بوقب ندلاحر یرد

 ( اش علاص حاملا )

 ییماهب را هلقاشابیجوق هد ۱۲۲۸ یدلوا یدنهم تولک هلوماتسا ردهلربم زا

 هدندردییرکی كنسهرخالایذاج ۱۳۳۶ بولوا یرظا هناخحتوراپ هدعب یدلوا

 كنجر هنسوا ردشلوا یعاقمعاق ترادص هلبغاجنس نمرح ترازو بتراب

 مانعا یلوبیلکو لع هدنشب كن رفص ۱۲۳۸ یدل وا مظعاردصهدنسپدبیعرکی
 یسلاوماش هدنرخا كنبحرو یلوطانا هددنشب كنلوالایذاجهنسواو یدنلوا

 بوليرو ىراقاجن هد رصیقو قوازوهدع۱ و دىزابوصراقەدنلوالایذاج ۳۹ و
 ینلوصو یدلروتکد هنوقلاصفنالاب هد ۱۳:2 یدلوا یسلاو ماشنا هد ۲
 3۱۲۸۵ ماخهرکاشو هد ۱۲6۰ مناخ هیهبندنرلهعرک ی دلوا توف بقاعتم



۱ 

 یساقا راد هس هد ۲۳۹ یدنلوب هدنسهظفاحم ردنو هدنرلقلاغا لولب بولوا

 هدنسکوا كنلا وش ۱۲۳ ردشذلوالزع هد ۳۸ بولوا یشاب جمربخ هد ۷

 ۱ شفق هدنابرف فو ردا ۲

 ( اشا علاص ۱

 دلو یلوک یحرم ییرکی كنلاوش ۱۱۷۰ ندنبلص كناغا ینطصم ییرومنارفعز

  هناشاب دج للخیردنباق كناشا دجختعیساد بولک هداعسرد یدلیا

 هدننرادص كنسادیدتک هدکلرب هدقدلوا یسلاوهباح یساد یدلیا باشا

 یاتروخاریم هد ۱۲۱۸ یدلاق هدنسهاخ تدم ر هدنلرع بواوا یرادهس زخ

 هيل ويلکولنعهد هج |یذهدعب یداواایرد نادوق هلترازو هد ۱۳۲۲۱ برلوا

 یدلیا كکفا ندندایسرد هدنلاوش تولیروتک هدننحر ۱۲۲6 یدلردنوک

 ههرصقو قوازوب هدعب و هتسوت اتفاسسو یوسف دنس ایڈ ار

 هدنرخالاعیر ۱۳۳۹ بول و ایسیلا و ماشهدنرخ الا سر ۲ و ندعم هل راقایتس

 هدعب یدلردن وک هداقوتهدنلوالامسر ۳۷ یدلوایسلاو نوزیرط هدنرخاهنس لزع

 بحاص یدلوا توف هدنحر ۱۳4۰ یدلوا یسلاو ردلح هرکصو یلوطانا

 ردکب نیمادیجاح یودنع یدا بداو)ع

 . كنردو روشیلس رد مودع كناناپ د كلم . (كب دمج علاص)

 ندرلیشاب یجوقهلالزع هدنلوال عیر ۱۲۰۹ و یسادقک رلیحوق هدننرادص
 ۰ یدناوانفد هنعماح ناطاسشز بودنا تافوهدنبحر ۱۲2۰ هدلاحینیدل وا

 یجوبقوروشلس بولوا ندندا حا كنا داب دجابتار ( كىعلاص )

 ۰ یدلوا توف .درلهئسم ردشلوا یاب

 هد ۲6۰ و هد ۱۲۳۸بولواندناکحاوخ ضیفتلاب (  یدنفاد عاص )

 شک ارنطردنوفدم هدیوایدایاتافو هد۱۲۱ بولوا یناک یرجهتی هعفدکیا
 نفدهنرق تودا تافو هدنرخالامس ر ۱۲۸۷ ( یدنفا مدا مهار یجاح )

 ۰ :ردنلموا ندنسهلاع ردشفلوا

 یدلوا ندناکحاوخ ضفللاب ندیلاعباب (  یدنفاد صلع عاص )
 هتسوا یدلوا یتسما ههاسرت هدنمرخ ۳۷ و یسحهلاقم یرا وسهد ۹

 ندناکحاوخ ردشلوا توفهد ۱۲۱ یدلوا لوزعم هدنرخاوا یوالایذاج
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 هلیغامس رهشیکسا قردلوا نادیمریم هدمبو یثابجوق (  اشا اص )
 ۱۲۳۷ بولبرو ترازو همسر هدنل والا یذاج ۱۲۳۶۰ یدلوا یلیفام نادعب

 ۰. یدلوا توف هدنل والایذاج

 . هنا هلقلناریمریم ردندندالوا اشابیلع ( هداز ینلد هبت ۰ اشاب اص )

 هلا دورو هدهرخالایذاجیسهزانح و یدلواتوفهد ۱۲۳۷ یدل یظفاحم یتحم

 ۰ یدلدبا نفد هسوپق یرولس
 « یباجناسرت » یسیدنکویرد ( یدنفا باج ۰ یدنفا یسب دج اص )

 خیر« ۱ ۱۱۹ دجعوا»هنندالو ودنکو ۹۵ قدعوط هدشدالوكنب رد ىدا

 یتمدخ هلغلوا لیلع یرد بولوا نواعم هدنتمدخ یرد هدنلئاوا یدشود

 . -رتفد یدنفا نایع یلهروم یدلیادلرت هنلغوا هدنغلنادوېق هد ۱۱۹ اشا نسح

 هد۲۱۲ یدلوا یسیحهرک دن هللام هدعب وین وتکم هدارواو رادهسک هدنلراد

 یدلریو یسداب هبساحمشاب هدنماتخ بولوا ینیما انن یساشنا ضوخ یجت رپ
 لاصفنا هدنروص نوک شمت بول وا یرادرتفد نواه باکز هدنناضمر ۶

 هربخذ هرکص هام جوا یسر باکر هدندم زا ندنسلوا انشا هناسل یدایا

 بولواوا ةمانزور هدعب یدنلوالنع هد ۲۱۷ هدهام یعتلا بولوا یرظان

 یرادرتفد رصم هدنماتخ یسهنس یدلوا رومأم هنانب ینیروپشم دس هردنکسا

 لیکو ینیمارتفد هد ۲۲۲ یقو بولک هلوبناتسا هدعب یدلاق هنسجاقرب بولوا
 ۲۲۶ بولوا یس رباکر انا هدلاوش یدلوایرومآء یسهرادا هدراو شاخذو

 یادت ترادص هدودزا لاا هک امر و ینادضک بکر ا الا یا
 هد۲ ۲۰ یرظاندناحوط هد ۲۲۶ یدلدالزع هدنر یمرکی كنهدعقلایذ یدلوا

 یداوا لوا ةمانزور انا هرکص یدلدا لّرع هد ۲۲۷ بولوا یتیم هناسرت
 یشابشواچ هدنلاوش ۲۳۱ یدلیاماودهنسچوابول وا یرظانهربخذ اهافشرا رکت هدعب

 بولوایسادک مظعاردص هدندرد كنلوالایذاج ۳۹ باتکلاسی ر هد ۲
 یش ابشواچ ًابناث هد ۳۷ یحناشن ءدنلاوش ۲۳5 یدلدا لزع هدنشب كبحر
 كنمر ۱۳۰ تولوا یجناشن الا هدنلاوش ۳۹ و شلدا لزعهد ۳۸ بولوا

 یحاصیلوطدب هدهسعمولعردنوفدمهدننلرازم یلغوا كب یدلوا توف هدنسیدب

 . یدا ندتقادصو تج باح او رهام هدهجزسنارف بول وا

 یلوق قابشاب هد ۲۲۳ یدلوا یاب جوبقضشتلاب ( چوق اغالاص )
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 تدم رب لزملادعب بولوا یثاب نابکس رد ( اا اص ظفاح )
 ۰ ردنوفدم هدرافوص یدلوا توف هدنزوقط كنرفص ۱۲۱١ هدنرورم

 كنهدازیتفم ردیلوبناتسا ( یدنفا ظفاح یرهش ۰ یدنفادج لاص )
 هدنزکس كشنابعش ۱۲۱۹ قرهلوا سردموماعس ردبول و ندنسهدمالت لضفا
 ۰ ردنوفدم هدنسوق هنردا یدلیا تافو

 یدلوا یظعاو عماح کیو ماعسرد ردنلومناتسا -( یدنفا دج لاص )

 ۰ ردنوفدم هدهمالع یدلوا توف هدنسکیآ كننابعش ٤

Jنواه ءتزخ بولوا ضضم ندنواه نوردنا ( كى تفر لاص  

 هدع و ددیهاتوک هد ۲۲۲ بونلوا لزع هدنلوالاعسر ۱۲۲۳ یدلوا یمادغک

 ۰ ردشلوا توف هداروا یدلردنوک هسورېق

 بولوا ىسەقىلخشاب یرھک ( هداز یدنفا یو ۰ یدنفادج ماص)

 یدنفا یلو نب یدشنا نیما هفلخ رس نب یدنفا ىلع ندا ثافو هد ۲

 ۰ یدلوا توف هد ۱۲۲۹ ردیسهفیلخ لقوا يک یرارد هدوب ردمودخع

 یرکی كشناضمر ۱۲۲۸ بولوا سردم ( یدنفا یف ملس اص (

 ۰ ردنوفدم هددجا هحهرق یدلیا تافو هدنشب

 یماخا یرچکی هد ۱۳۲6 ضیفتاب ردررکی ( یجنتوا ۰ اغا لاص )
 ۰ یدتا تافو هدعب یدلیا لاصفنا هدنناسش ۱۲۳٩ یدلوا

 هد ۲۳ تولوا ندنسافلح ترادص "وتکم ) یدنفا قما لاص (

 هد ۱۲۳۱ بولوا یتاک رابحموط هدعب یدلوا ندناکحاوخ قرملوا ىج رات

 ۰ یدتسا لاحرا هدعب بولیدیا الحا

 , ردیمودحم یدنفا دعسا مالسالامش ( هدازلاص ۰ یدننا دمج اص )

 هدنلوالایذاج ۲۲۳ یس هاپهکم هدنرفص ۱۲۱۸ یدلوا یسالنمهطلغ  سردم

 ۲۲۹ و یرکسعضاق یلوطاا هدنسهرغ لوالایذاج ۲۲۸ و یسهابلومناتسا

 تافو هدنشب نوا كنلوالاعسر ۱۲۳۱ یدلوا یسهاب لیا مور هدلوالایذاج

 ۰ یدنلوا نفد هنا یردب هدنماج قفم یدلیا
 ا ادم زدْموبخ یدنفادوجم ۱۰ ( هداز بیطخ * یدنفادع اس )

 هدعقلایذ ۱۲۳2 بولوا یسالنمهنسوهدعب یدلواداماد هنیدنفا لیعایسا دیقم

 ۱ ۰ ردشلدا نفدهنناپ یرد ناق هداشاب دواد یدلوا توف هدنس



 سس ۲ ۰ ۹ بلت

 ( اشا ماص جاحلا )

 بواوا ندرایشاب یجویق نکیا یراد هنزخ اشاهد دیس رادملس ردلهرصبق
 هدنلوالاعرر ۲۰۲ و ینیمارماع غبطم هرکصو یسادتک ناطلس ناب هد ۰
 ۔ یذاج ۲۰۳ یدلوا یادت نوباه باکر هدنرخالا یذاجو یشابشو اچ

 یرکی كنسهدعقلایذ یدلوایلاعردص ماقماف هلترازو ینوک ی جنتوا كنرخالا
 بول وا یسیلاو هنس و هدنل والاعسر ۱۲۰ ٤ی دل وا یظفاحم زاغ و لاصفنالابیفوک ی جندب
 یسلاو رصم هد ۲۰۵۹ ۰ یدلیا لاصقلا هد ۷ یدلدبا اشاو لزع هد ۵

 هرکص ندنلاس ۲۱۵ لزعلادعب بولوا یسیلاو رکبراید هدنلاوش ۲۱۰ پولوا
 یدبا لقاع ۰ ردم ردشلبا .لاحرا هدنرالاس ۲۱۸ بولوا یسلاو نوز را

 هد ۱۲۲۲ ( ك نیما دت یجاح ) ندنرامودم ردکب بیسح نیس یو
 ۰ یدادا نفد باشا ردبح بودا تافو

 یسالنكمالسهد ۱۱۹۸ سردم ( هدازیبههک ۰ یدنفادم اص (

 e ۲۰۵ یدلوا یرظان تابوبح هدهیملس لئاوا هللا یسداب هکم هدعب
 كنس هرح الا .یذاج یدلوا یسهداب لوساتسا ًاقاعتمو يسا نواه ااا

 ةدوعلاب هدشلوالا ۳ یدلردنو +هسوقو لزع هدنسیدب نر

 هدنمرم ۲۱۲ یدلیا تدوع هدهام جاقرب یدلردنوکد یل وبسلک هدنمرش ۹

 ییا مور هدنرخ اوا ۲۱۶ و ی رکسیضاق یلوطانا هد ۲۱۳ یسهاب یلوطاا

 هز رح و تقالط TEE تروع یدل واتوف هد ۵ یدلوایسهاب

 لس نجرلادبع ) یرکید رددنفا تزع ندارعش یمودخ یدا كلام ذ هیقطت

 رکید ردنوفدم هداشا دواد یدلوا توف هد ۱۲۱: بولوا سردم ) یدنفا

 هدر مرکب كتناسع ۲۷۹ واوا شردم ید ( یدنفا فرام د )ی ۶
 یدنفا فطللادبع یدامادو یدضح ردنوفدم هدنعاب سنوت یدلیا لارا ي

 ۰ ردیدنفا ملح ادبع ودع
 یمرکی كنئاضمر ۱۲۱۵ بولوا سردم ( ییعضتارف . یدنفا اص )

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنشب

 یدلر وكلهحاوخبولوا یرادناوداشاب شب ورد ) یدنفادحمماص (

 یرکپ كنس هسا یذ ۱۳۹ لری یدلوا یسح یسحهرک دن هبلام قلارارب

 ۰. ردنوفد» هدنسوبق یرولس یدلوا توف یوک یچکیا
1£ 
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 ودب تافو هد ۷۸ a هطوا صاخ )غا عاص )

 هد ۰ بواوا یشابیحدامسکپ ۷ ( اغا عاص ( ىدا طاطخ ردنوفدم هددجا

 یشاب یجوبق ( اعا عاص ) یدلیا احاو اس ید نمر 3 یدلوا توف

 هنلاصیا هن زخ هن وياه یودرا ۰ لزا یسادختک ربحوبق هد ۱۲۳۸ و

 1 قرەلوایشاب یجضزردبر چکي ( اغعاعااص ) یدلوا توف هدعب یدلوا رومأم

 ٠ ردشلیا لاحت را و لاصفا هدنرخالامر ۹

 جوق توسآ تافو هد ۱۱۹۳ بولوا یثاب رادهزو ۰( اغا عاص )

 سا ۰ یدنلوا نفد هناشاب ینطصم

 هدننافو كنساشا بولوآ یسادضنک اشا هّلادبع یحهتح )ا ملاص)

 ا ا و لاۋ دج ترازو هدا ۱۷۷ یدلوا یسیلا وه هلن ریمریم

 ۰ یدبا مدقمو دعتسم یدلوا توف هدنرخالامبر ۱۱۷۹ بولوا
 ۱ هدراذکبا یدلبا تافو هد ۱۱۸۸ بولوا ندخاشم" " ( یدنفا حاص )

 ۱ ۰ یدا طاطخ ردنوفدم هدنفلراع رلاعاقا

 | لضافر ۳ نددنفا للاخ هرق ةا یفداخ (یدننا عاص )

 ۰ یدلوا توف هدهزقنا هد ۱۲۰ ۰یدا ماعسرد

 ردشلوا توف هدنلاوش ۱۳۰۰ بولوا یاب هطوا صاخ ( اعا علاص )

 نذومو هددرد یرکی كن رفض ۱۱۹۸ ( یدنفا عاص دیس ) یشاب ندوم

 هاب ناب بودا تافو هدنزرکس كنلاوش ۸ ( یدنفا دجایحاح ) یهاشداب

 ا ۰ ردراشفلوا نفد هناشا ردح

 ۱۲۰۶ تولوا سردم ۰ ( هداز نل دردنکسا ۰ یدنفا دج علاص )

 - هدازهشو ارقلا مش ( یدنفادجع عاص جالا ) یدلوا توف هدنسردد كنرفص

 ۰ یدلیا لاحمراهد ۱۲۰۶ بولوا یاما

 هدنرفص ۱۲۰۳ بولوا یی زاب شاب یغناجوا یرهکی ٠ ( اغا علاص )
 . یدلوا توف هدعب یدایا لاصفنا هدیجر یدلوا یساغا یرهکی

 هدهناسرت بولوا ندناکحاوخ بوشیت ندلق .٠ ( یدنقا یمالکعلاص )

 ۰ یدلوا توف هدنلوالا یذاج:۱۳۰۸ قرهلوالکو سر

 یاب ات هد ۱۲۰۹ بولوا ینیما قلابو یثاب یجحوبق - ( اغا ملاص)
 ۰ یدل وا توف هدعبو لزع «دنل والایداج یدلوا
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 هرکص ندنلاس ۱۱۷۵ بلوا: ندارحا ضیفتلاب «هناسرت ردنمود ا

 بز دل وا توف ۵ ۱

 ) تقام ۰ یدنفاماص (  بابراوندنکحاوخ بوش ندلق رادزادکسا

 قش رادزتفد هد ۱۱۷۲ و ثلاث قش زادزتفد ۰3 ۱۱۹۳ یدتشاوا نددنطادم

 كيسو تارضاع تولوا فراغ ےلھف ئاللا توف كنم رخ 1۷9 یاوا ات

 یراعشا ندزاو یلدا تک یاس و رح رات فاض هلبطخ یدارهام هدمالک

 یدا شامهرشع رشم یلااال ردراو یتهلاسررب ساد دن هکوصخا تولوا ۰

 ( هللا دبع هداز یگ رق ندنلسن كنبقاشع نس دلا ماسح ) یدنفادګ عاص

 لره یدشلنا تافو هد ٣۱۱۳ی رد ردیهود كن دینايشهداز:یدنفا

 یسالنم ماشمدنمر څخ ۸ یسالنمهطلع ۰ سردم یالوا داماد هیدنفا هّللادبع

 ینوکیجندب ییرکیكنبزخالایذاج ۱۱۵۹ یدلوا :یمالنم هرونم نده هدعب
 امابهدنبهدمقل ای۱ ۱۸۳بونلوا لزعهدنناعش ۱۱۰۰ بول وا یسضاق لوساتسا

 یدلوا یسداب یلوطانا هدنرورم هامرب بولوا یسیضاق لوبناتسا ۱۱۵۵

 یدلوا یلوطاتا ردص هدنسید كننابعش ۱۱۰۷ یدلدا لزع هدنلئاوا ۱۱۶۰۸

 مالسالا 8 هدنسیتلا نوا كنلوالا یذاج ۱۱۷۱ یدلیا لاصشا هدنناضهر

 هداف حان ءدهحلک اق یدتنا لاصفنا هدنشب. كنسهدمقلایذ ۱۲۱۷ یدلوا

 یرادناخاوتفهدنلاوش ؟رغ بودنا تافویسهک رطفدبع,هد ۱۱۷۶ یددوتوا
 هدج قالخا یدلدنا نفد های كنیدنفا دج داماد, نیداق هیضار هدنلباقم

 یدابسننم ههبفوص قیرط « مل  روقو ۰ داهیفاص یاعینطل یحاص

 تدمزا یدلوا یمالنمرادکسا هد ۱۱۸۹: سرد ( ,یدنفا هّبادبع ):ییودخم

 ییدلواتوفءرکص ۰
 ) يتاك رایجهبج تولوا ندبصالتم بابراو نده ( یدنفا علاص

 جاطا ( یدنفا دم ما ) زدنوفدم هدوازدشا؛ا تافو هد ۱۱۷۷ و شلوا

 زور یهاح هدلاو هدرادکسا ندناکحاوخ هدوب ندنمّودخم ۍدنفا میهاربا

 ردشلدنا نفد را یدلواتوف هدنلوالایذاجن ۱۱۸۰ یدیا یسعهخمات

 ) تولوا یسهفیلخ شاب" یراوس لئاقه ردندناکحاوخ هدوب ( یدنفا علاص

  ۵دجایلح ۱ نوافل یداماد یدلدا نفد هد وق وط بۇدا تاو هد

 ۰؛یدلدا نفد هتنای هلا تافو هد ۱۱۹۸ ( یدنفا



 ۳ ب۲. تس

 . ۰ عسر ۱۵۳ ,یلیک و یشابشواچ ۰د۱6۳ یلوق یابشاب هزخ هد ۱:۷ و یرظا
 .هد ۱۵۰ و ییما نواه ٌءرص هدنلوالا عنبر هه بولوا یشابشواچ هدنلوالا

 ۰٩ قنات روخارم ینوک ییا كنللزع هدنیجر ۰۷ بواوا یماغا رادیبس
 هدشناضهربولوا یشابیجهبح هدنرخالا یذاج یسادک رایج وپق هدنلوالا میر
 هدنرخالا یذاج ۱۱۰۱ بولوا یساغا رلبهایس هدنلاوش ۱۸۰ یدلدبا الحا

 دغ ) نداعز یردار .یدنلوانفد :هداروابوماببتکمر مدهعردق یدلواتوف

 رلپدلدا نفدهب اروآهلباتافو هد ۱۱۸۴۳ (اخالیلخ)لغوا كنوبو هد ۱۱۸۵ ( اغا
 ۰ ردنوفدم .هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۱۲ ( اا لاص,) یبادنک هناجج

 رص هدنرخالا عیر ۱۱۰۷ بواوا یرایزهد بحاصم . ( اعا میاص )

 ح ۰. یدلیاتافو هدعب یدلوا یبما نواه

 :ینفرصتنیرزوهد ۲۱۵۸ تولواندارما . ( هدازیجهربجخ كى ماص )
 و . ۍدلیا تافو هدعب یدلوا

 توف هد ۱۱۸۱ ردلعوا یدنفا.فسو .( یدنفا عاص جاحلا )

 ۰ ردطاطح یدلوا

 ماش ءرکص « النم ۰ سردم ( هداز یجاح ۰ یدستا دج علاص )
 ندشاقلعتم یدلدنا نفد هدوبش وط بود تافو هد ۱۱۷۱ یدلوا یسالنم

 یسضاق زوسیغایدبا ندنناضق لیامور ( یدنفا قداص دج هدازالمیجاح )

 یراصنابوا ردنوفدمهدنسوق هردا یدلواتوف هد ۱۱۷۱ ( یدنفاملاص (

 یدلواتوف هدنسید كنسهدعقلایذ ۱۱۷۲ ( یدنفا عاص جاحلا ) یرادهرت

 . یدبا لاحلها ردنوفدم هدرادکسا

 هد ۱۱۳۹ ردیمودخم كنمدنفایمبع یوم ( یدنفا یوم دمج علاص ) ۱

 هد ۱۱۷۳ بولوا یظعاو هبنایلسو یش یسهیکت ناغرد هدننافو یرد

 یداماد هنبرب ردرهام اش ردوفدم هدنعماح سنو ناجرب یدلیا تاقو

 ( یدنفاعلاص ) یم ودخهنبرب یدلواتوف هد ۱۱۷۶ بولوا(یدنفانیماظفاح )

 هد ۱۱۹۷ بولوا ( یدنفادجا ) لیوک یرقم هنر یدلوا توف هد ۷

 توف هد ۱۱۹۸ بولوا ( یدنفا یمالک ینطصم ) یمودم هنیر یدلوا توف

 ۰. رد عاش یدلوا

 ناغع یبسالال كلزا ناخ دوج ناطلس . ( هداز اشامالال ٠ اشاب علاص )
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 ۱۱۳۸ یدلوا یسالنم بوبا ۰ سردم ردل شان مساق ) یدئفا عاص (

 ندنیسردم ردىلەفك یدنفا عاص ) یدا عاص یدلبا تافو هدنسهع | یذ

 ۰ یدلوا توف هدنابعش ۱۱۳۷ ولو
 ءدلاو هدرادکسا ردیمودخشرع یساوس ( یلوبقوط ۰ یدنفا علاص )

 یلوطانا هدتقوزاهدسب یدلوا ماما دین ینطصم ناطاس نکیا یطخ یماح

 راتفرکهند ندنزوب یتوامس یدلدا لزع هد ۱۱۱۵ بودا قرت ردقهتسهاب

 یسیضاق لوساتسا ءدنلوالامیر ۱۱۳۵ یدلوا یسالنم باح . هبلف یدلوا

 هدنسهنس بولوا یرکسیضاق یلوطانا هد ۱۱۳۸ لزملادعب هد ۱۱۳9 بولوا

 هدنرب یمرکیكنلوالایذاج ۱۱:۳ یدلوا یاب لیامور هرکص یدنلوآ لزع

 ؛ مرک «یض» «لزوک یس ردنوفدمهدنعماج وق وط یدلوا توفندبلق ضرع
 ۰ رددنفا نیسح یرکید رددنفا نیماد (السالا مش یمودحم یدناورهدنخ

 ۰ ردندللاوم ردمودخم كندنناذدجا ( هدازکذ ۰یدنفا ملاص )

 رد دل اومروندندالوایدنفا دم ( هداز عابد ۰ یدنفا دم عاص (

 ۰ ردشلوا توف نکیا یسالنم زیربت هد ۲۳

 ۱۱:۵ بول وایسالنم بلح هد ۱۱۱ سردم ( یدنفا دج علاص )

 ۰ ردشلوا توف هدنسهئس

 ردندندالوا یدنفا یرادس دخ ( هداز یعو ۰ یدنفا دج علاص )

 ندنلولح هدازمقم هدنرفص ۱۱٤١ بولوا یسالتم زادکسا هد 1۱۶ ۰ سردم

 ۰ یدلوا توف هدنرلدنس ۱۱:۷ یدلوا یسضاق رمزا

 هد ۱۱:۸ قرهلوا یشاب یجوبقبول وا یسلوتم هفوصایا ( اغا علاص )

 یدلا توف هرکص بولوا لوق یتابشاب
 دادن هد ۱۱۵۰ تولوا یسالتم هزود ۰ شرادم ( یدشفا عاص )

 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا یسضاق
 ۰ ردسودحم یارک تداعس (  یارک حلاص )

 یضاق هرکص تولوا ماما هیدننا هّللاطع مانالایتفم . ( یدنفا ماص )

 هتک وک نش ردا هد ونا هلتوف هد ٧۱١١ یدلوابنم نددنفادارح مش تولوا

 ۰ ردیعاش ردراو یرش هشاود بئاصو ییاود یدلدنا نفد

 هناخنورابلوبناتساو یشابیبوپق ضعفتاب ردیلهروم (اغا لاص حالا )



 تبسم ۰ 4 و

 ۱ 9 لغوایداندتم ۰ لقاع ؛روقو « هبحو ردشلواتوف

 ۱ ۰ یدا قرصتم ناخوراص

 ۱۷۰ ۷ بواوالواو ینانةرکذن بوشش ندیلاباب (  یدننا اص )
 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یبسح هلن اقم هدا هك والاعمر

 وا ببقلت ندنسلوا هکرحلا عیرس ( هدد نوقاچ ۰ هدد اص )

 ۰ یدیا راغصو رابک .دقتعم : مع یدلوا تۋف هدنلوالایداچ ۱۱۲

 : سردم ردیلغوایدنفا دجا (  هداز مرغ ۰. یدنفانیمادج اص )
 لاصفنهدهحایذ بولوا یسیضاق لوبناتسا هدنرخالامیبر ۱۱۷ بولوا التم

 ردنوفدم هدنسوف هردا یدلوا توف هددردنوآ كنلوالاعسر ۱۱٩ یدلبا

 ۰ ید سیونشوح
 سرد ردیمودخم كندنفا مللادبع ییلقدنص . ( یدنفا دم علاص )

 ۰ یدلوا توف هدعببولوا یسالنم بلح هد ۶
 ( رات ۰ اشا علاص ۱

 هد ۱۱۰ ینرصتم لوک هد ۱۱۰۱ یدشلوا ندنسارما ه رح ضفتلاب
 هدنسهراةتفثم نولوا لاو یومطسقو كناج هد ۱۱۰۷ فرصت دج
 ؛ یدلوایسکب رلکب صراق هدعب بودا تمدح هدنسه راع ہک هرکص ردشفلوب

 هدب یدلیا لاصشا هد ۱۱۱۰ بولولوا یسکبرلکبنوزیرط هد ٤

 توف هداسبلکقرق هدنرخا هنسوا نکردک داروا بولوا یسیکبرلکب هفک
 ۰ ردشلوا

 ندنابوسنم كينیسح یلغوا نعمبولوا ندنابعردیلماش ( اغا علاص )
 یدلوا بحاص هئاام كناقرهلآ یسهحوز هدنافو قردلوا یرادهنزخ یدا

 هدناعش قرملوایمافا  رلنهایس  ةتعِب هدنل والاسد ۱۱6 و یشاب جوی هرکص

 ۰ ردشل واتوف هرکصندکدردنوک ههطا هحزو و لزع

 هرکصبولوا ماما هناریمریمضعب ردیلهنسوب ((  یضاق ۰ یدنفااص )
 هدیلوناا قلارارب بولوا بوسنم هنشرط یلولح یدلوا بناک هدنواه ناود

 ۰ ردیعاش یداوا توف هد ۱۱۳۷ هدعب یدلوا ی هللاقم

 ینطصیجاحهدراوشمط بولوا یسادنفک لوق ردرھکی ( اغا ماص )
 ردشلوا ثوف هدعا و کو هدکلر هلا اشا
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 یدنفالاص ل (  هنداعسرداشاب ریشبا ردیمودخج كمولس نا هتلارصن یلح

 ندنسابطا نوباه یارس هرکص بواوا یہیشابیکح یافش راد عاف بولک
 هد ۱۰۷۹ و یسانهکم هد ۱۰۷۲ یدلواابطا سیر هدنلاوش ۱۰۱۹ بۆلوا

 هدانا ینیدناو هدرهشکی هلنواه بکوم یدلوا یسهاب لوبناتسا ۱۰۸۰

 هدنمان ((ناسییلاهتان ) یدبا رهام بیبط مع یدلوا توف هدنرخالامیر
 دلت رصههماش بولوا یتاک همت ( یدنفا نیمادجم ) یودخع ردزاو نیلأترب

  ۷ردیدنفا يح ندرو دص یرکید رد عاش ینازادش هد ۰

 ردمودع كندنفا دخ یمسچ ( ہداز یشج ۰ یدنفادجم خاص )

 ادق هراهسابولوا یتضافلوناتسا هدنلاوش ۱۰۸۷ بول وا النم « سردم
 یدلوا ثوف هدشاوالایداج ۱۰۸۹و لزع هدنرفص ۱۰۸۸ یدلوا رهتشم

 ۰ یداواتوفهدنشپ نوا كنرفص ۱۱۰۵۰ ( یدنفانیما دمحم ) سردی ودحم

 یدلوایثاب یحاتسبهد۱۰۸۰ ضیفتاب ردلولادم ( مور ۰ انا خاص )

 . یدلوا توف هدعب یدلوا دعاقتم هد ۸

 بولوا سردم ردلغوا ءارحاترب یلوناتبا (یدنفا ینهذ اص )

 ( یدنفا د ځاص ) ردنوفدم هدونایدلواتوف هدندردنوا كنيحر ۳

 ۰ یدبا ملحو تفّلیدلوا توف هدنبحر ۱۰۹۷ بولوا سردم ردمنامرق

 یمالنم سدق.« ماش سلبارط « سردم ردیلماش, . ( یدنفا اص )

 « دیدش « روفو ۰ هو یدلواتوف دنسبتاا نوا كناضمر ۱۰۹۸ یدلوا

 ح ۰. یدبا ,روبغ
 بولوا یسالنمهبفوص ۰:سردم ردیلهمالع ( فاع. یدنفا اص ) |

 ۰ یدلوا توف هدنبجر ۱۱۰۲ یدلوا دعاقتم هلسرهبام هرونم ۀیده

 ( برع ۰ اشاپ اص )

 هد ۱۰۹۷ یدلوا 2 ریماو قرصتم ماش سلبارط بولوا ناربم ريم ضفتلاب

 ددا همر هلقاشا كب دجا ىفرصتم سلبا لعواو ىسلاو ماش هلترازو

 هلا هن یلعوا یدل وا ع ریما بولوا فرصتم س دقو هنعرارکت هد ۱۰۹۹ یدلوا

 تمدخ نسحو شم ردنوک هدارغلبو شغلوا لزع ندقلحریما هدعب یدلردن وک
 هد ۲ نکیاشلروتک ءرادکسانوجا یهیج و عح خراب راکت هلا زارا



۲۸۲ ۱ 
 هد ۱۰5۷ یدلوا نیما هناسرت تولوا ندناکحاوخ ۰ ( یدنفا ام )

 AAI ۰ یدلیا تافو

 رهشنکی ۰سرده ردم ودخچ كندنفا مساقد با یدنفایلج دم لاص (

 ۸ ۱ ۰ ردنعاش یدلوا توف هدنرفص ۱۰۷۱ تولوا یسالم

 رضم سرد م رده ودخ یدنفاقصا یغابءهرق (یدنفادع یروهظلاص)

 یدزابرلهلاسر اد هد هریک نونفیدلوا توف هدنمح ر۰۷۳٩۰یدلوا یسضاق

 یی .هدنبهدمقلایذ ۱۱۳۰(, یدنفادحخ,) ندندالوا ردراو یرعش ناوید
 ردیدنفا فراع ی ودع یدلیا لاحم را نکی

 یس هنا ولوم هين وار ر دیس یخ یدنفاې ددین ونج عشر دل هو (هددځاص)
 یرصبویمودح هنر یدلواتوف هدندرد نوا كنلاوش ۲۰۷۳ بولوا یهش

 لا )ی ود هتیرب یدلبا لاحترا هد ۱۱۱4 بولوا ( ددد ) یسهفیلخ
 یردارب هنیرب رد عاش یدابا . لاتحرا هد ۱ تولوا ( هدد بحا

 هرکص ندنلاس ۱۱:۵: قردلوا یربخا كنهلاعءوب بولو( هدد دخیصش)

 . یدلیا لاحت را

 ردیسهدازهریشه یدنفا رداقلادبع ندزودص ۰ ( یدنفادحینیع اص )

 هدرا ةرک دن ردیعاش یدانا لاح را هد ۳ توا وا ندناضق

 ۱ ۰ یدنهدنا ماعا

 لوزعم هد ۱:۹۵ یدلواینادفک هدننرادنص اشا شبا ( اغا لاص )
 ۰ ردشایا تافو هدعب بلاو ٍاعربم هد ۱۰۷۲ بولوا

 رک هناشان دجا .هداز لیر و ك ردللهنشوب ° ( شان اص )

 شواچقو هلفلوابصن اداک یمادخک یردب هینس داراب هدننرادص یدلوا

 سراب هد ۵ یدلوا یساغنا یر هدنناعش ۱۰۷۲ رد ا بصن یشاپ

 ردشعاب ماج رب هدماش یدلیا تافو هد ۱۰۷ بولوا یسلاو ماش ترازو

 ۱ یدا لفاع ؛ ردم

 چیآ هد ۱۰۹۲ و یشاب رر ضیفتلاب هدنواه نوردنا ( اغا خاص )

 هباءداعا هنسهقاس تمدخ رارکت هد ۱۰۷۹ یداوآ مرحلا جش هدعب یثاب رالیک

 ۰ ردشلیا لاحرا هدتمدخوا هرکصلاسدنح بولوا یهاشداب بحاصم
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 بسا ۲۷۱ مس 1

 ۱۰۳۷ بولوا یسیضاقلوسناتسا انا هدایای وا یدلبا لس 8
 بولوا یرکسیضاق یلوطانا هدنرفص ۱۰۳۸ یدنلوا لزع «دنوالا یذاج

 قولخ «یدلدا نفدهننابیرارد هدوبا ردشلوا توفهدنزکس كنیجر ۱۰۳۸
 مالسالامش عاخ هاص رد ولع اخهحاص < هشناعیرلهع رک ی دنا فیطل « فقع <

 ریل اخ
 هنس زوئوا بولوا یاما ید یبارخ : ( ماما ۰ یدنفا ماص )

 دم یدا اص ۰ دهاز یدلیا تافو هدناوالا عید ۷ یدلوا ماعسرد

 ۰ شیدردشن درک اش قوح یدلوا ماعسرد ( یدنفا دج ) یداماد

 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۶۱ ىدا ندیرکسع ( اغالاص ) ۱

 یداوا یسالنم سدقوماشسلبارط سردمردیلهنسون" ۰.( یدنفالاص )۰
 ۰ یدا اض ء اع یدلوا توف هد ۳

 هنسو هد 9 یسادنخک رابحوق ضیفتلاب هدنوردنا ( اشاپ ماص )

 هدندم زا قردلوا الحا هه قرش راصخ ءرق هد ۱۰۹ یدلوا یسکب رلکب

 ( ۰ یلابا تاو ۲
 ( اشاب اص )

 زور بولاونرب ندنتاتک ناوبدبولوایمودكناشا قطصم را درتفد ردیلهنسوب

 یسجهبساحم هزج یجهبساحم شاب ردشمتا باستنا هیدنفا مهاربا یچدمان

 روحاربمهد ۰۳-۱ یادی زای ورق میت یدلوایتبما هناسرتورتفد « چ

 ٠ _رادرتفد شاب هدنلوالا یذاجو یماغا یرهکب هدنرخالامینر ۱۰۵۶ و لوا
 . هدزع تا هدننامش ۱۰۰۷ یدلوا مظعا ردص .هدنزکس یرکی كنلاوش ۵۵ و

 اغا راقفلاود یردارب یدا شمامراو هقرق یس یدای هعشجرب ردشلوا توف
 ۰ ردرلاشا یضتمو مهاربا یردارب رکید یداوا توف هد ۸

 هد۱۰۰۸ یمادهک رایح هطلاببواواندرایح هطلاب یلفز . ( اشا اص )

 یداوایسیکبرلکب رکیراید ءرکص یداوا یاب یجناتسب ہدعب یسادقک راجوبق
 ۰ یدلوا توف هداروا هد ۶

 یسالنم سدق ؛ سردم ردمودع یدنفا رفظم ( یدنفادج اص (

 بودا تافو هدنرخالا عمر ۱۰۵5 یدلوا دعاقتم هنس زوقط هرکص بولوا

 . یدنلوا نفد هدهدد نکسک



 با ۱4ام

 هرلانغ هجن هدامتود هتلاق بولوا ندنرلدنول یتاطزاق . ( اش لاص )

 بولوا یسیکبرلکبربازج هد ۹۱۶ یدلوا فرصتم هغایئس تبقاعیدلوا قفوم
 ۶ ردشلبا لاحترا هدینالس ناطلس هدنرخلاوا یدلیا "ف ینسهعلق باخ

 توف هد ٩۷۰ تولوا ندناضف ردیلفروحب ( یدنفا یماخ اض )

 : ۰ ردعاشیدلوا

 یدلیا دلوت هد ٩۱۰ ندنبلص كنسدنفا لالح یضاق . ( یدنفا اص )

 بودک هشیتفل یلاوحا كىاشاب دواد یدلوا یسالنم تلخ هد ٩۵۱ سردم

 هرات النمماشو رصعهرکص یداوا یسردم دیزنا؛ناطلشو یدتاافعتسا هدندوع

 لاحت راهدنل والامر ٩۷۳ یدلرتو یلسردمبولا هللزع هد ٩۵۷ یدلردن ا

 لعاسا ) هدنرعرخاوایدارعاش ۰ ی «مرک ۰ زوقو ۰ هیحو « لعیدنبا
 ۰ یدایافلأت ( نونعولی)موظنم هلکلناتافو یودخش ییاهدنرلما ( قحا

 كنیدنفا دج یسهسوک مريم ( النه لزق ۰ یدنفا مرکلا دبع اص )

 رصم و مرک کیا یسالنم هسور « ماش ۰ سردم یدلبا دلو هد ۰ تدنلس

 هدنسهدعقلایذ ۹۸۷ تولوا یسیضاق لومناتسا هدنناعش ۹۸۹ یدلوا یسالنم

 لزع هدنرفص ۹۸٩ بولوا یلوطانا ردص هدنرخالا میر ۸۸ یدنلوا لزع

 لاصفا هدنناضمر ۹٩۳ بولوا یبا مود ردص هدنسهجایذ ٩٩۱ یدلوا
 هسدنهو تئهو فقاوهمولعقیاقد یدلیاتافو هدنزکس كنلاوش ٩۹ یدلیا

 كنراقانب یدارولبقفوو عا نعیدا زتو فینع « رهام هدعورفو لوصاو
 لضاف ) ردراو یاقواو هناخ سو عماج هدیوک ییردشل وا بقلم هل وب ندنفاازق

 یودعغ رکید یدلوا توف ٩۷۰ یودع شش رب هدنا ( قالا دبع

 . رد دنفا ( هللا دبع )

 ردسردمرت ندنراهزالم یدنفا هتلا ءاطع هحاوخ ( یدنفایاشلاص )

 ( یدنفا لاص ) یدبایعاش « ماع «یدلیالاحتراهدنرخاوا ثلاث دارم ناطاس

 یدلبا لاحرا هد ۱۰۰۰ یدلوا بناک هدنسان ماج هقتع ةدلاو هدرادکسا

 ۰ یدنا اشنا درب ید یدنکا
 مودحمكندنفا ندلادعس هحاوخ ( هدازهحاوخ » یدنفادماص )

 كيئالس یدلیا دلوت ۳ ییغتلا نوآ كنلوالا" یذاج ۹٩۰ زدسماخ
 بوا وا یسضاق لوماتسا هد ۱۰۳۱ یدلوا یسالبم هه زدا رصم * همرکم دم



 سا ۱ بس

 رله جاقرس و اولریم تولوا ندرکیسع یامدق )اشا ىلع مراص )

 ۰ ردشلبا تافو هدعبو شفلوا لرع هدنل وش ۳ بواوا

 بولوا ءاولریما هدنرصع, لوا.ناخ دارم ناطلس . ( اشاب هحوراص )

 هدننرحب یلغوا نامرق بولوا سزو هدعب یداوا یسکب رلکب یلوطاتا ضشفتلاب

 هدیلوسکک ردشم الاح را هدننطلس لئاوالوا دزنابناطلس یداوایادناموق هنیم

 :.ردراو ییراعو عماج
۱ 

 هد۸۳۳ و کبرلکیو ءاواربماضیفتلاب ندنوباع نیبام , , ( اشاب هحوراص ),

 نک اسلاس یلیخرب هدیلوبیلک بولوا - ءاقتم دعب ېدلوا يظفاحم هنرداو ریزو
 ییل روت هب رازو مارکت ناھ سالاي رییدن هدنسهرصاغدښ رد هد ٨ یداوا

 هد ۸۰۷ ,ردشلاق هلترازو هدعب بولوا ,یهاشداب بحاصم ردق هنلاس ۸۰6 و
 ۰ ردشلبا لاحترا هرکس ندقداوا لر رار هارلاشا ندلابامشو لاک

 یماروا ردشفلوب یب اسیننم هرکص نده قول تلو د ( ناخوراص )

 هلب رات رضح یزاغنامع ناطلس ردشم اهظفاحم نسح ندودعبولوا بوستمهتمات

 . .ردشلنا تافو هدعب بولوا رصاعم

 رد یاش یدلیا اف و هد ۷ ردیسهلوک اشاب نايا ) يلح یقاص ۱

 ۰ ردعاش رب ندرایول ومو يرصاعم (دجایناص )
 ۰ رد عاش یداواتوف .د ۱۰5 ردبلرهشکی (  دجاشی ؛وردفاص (

 ۰ ناطلسرود بول وا یتفم, هدنرب ندنرلاضقرتسانم ) ي دما یناص 0

 ۱ ۰ رد عاش یدلوا تود ناخ ینطصم

 هداز ادضاک یدایا دلوت هد ۱۲۶۰ ردداقوت ( یدنفا دبجا یفاص ]
 و اوج مظفو رفظ ماح ؛ هنسهلاسر ضصویع یدروک سرد قدر

 یدلیا لاحترا هدیناخ دبحا دبع ترضح رخاوا یدای حرش مدنرامات ۰ رفظو

 . ردرهام عاش

 ردناذرب برام ندنساما یزاغ نامع ناطاس ( بلا قلاص ) ۱

 ا ناطاسوصع یر ندنراکب رلکبو ندارما - ( اب |
 : رد( اشا یدبما ینطصم) یم ودخ ردشلیالاحم را هدلوا

 نهم + سردم بولوا یزالم نیدلاریخ هجاوخ . ( یدنفا ځاص )
 ۰ ید لاع ۰ خاص یدلیا تافو هد ۹:۶ یدلوا یسردم



E ren 

e ا اجرا ۱۲۹۷ ( علم بلاغناهغ ) یردارن ردشاءالاحترا هد ۱۳۹۸ 
 «"ردشفلوا نفد هنسهناحګ ولوم هطاع  Eات

 ) شا هد ۱۲۱۸۰ضسردم ( هداز یوبنلک * یدنژا مهار مراص

 یدایآ هخف تبا نارا یا :+ ۲
 ۱ ( اش مهار م راض, )ا

 طظفا نالوا توف هدن و الایذاجج ۷ نکیآ ندناضقو ندر هنر هسفوصایا

 لوخد هبنلق نواه ناود بودا دلوت هد. ۱۲۱۶ ردنمودخ كندنفا یسوم

 یدماو هنسهبر كلهجاوخ هرکص یډلوا داماد هیدنفابیح ناهلس یدلیا
 لسلخ هد ۲۵ بولوا یجدعطاقم شاب هدنلاوش ۲۶۳ یدلوا لئان هنغل افلخ

 فاقواكحوک هد 21 یدلکب ودر د هبسور هلبتمدج یتاکرس هد راقس اشا

 لیکو نواه ناود "یدماو یجهعط ۱, شاب راکت هد ۸ و یبح یر

 لگو یا دام ۲۵۰ یسحاوخ هعس هالقا مياس 64: يلوا
 ییل راشتسم ادا هدرحالا یذاچ و زن ةلاصا هدنل والا عمر ۳ و

 یراشتسم هلحادو یساضعا الاوساحم هدنلاوش ۵۶2 و یربقس هردنول هلیس هات

 یدادالزع هدنسیکیاكنیحر بولوا یراثتسم ترادص هدب :رخالییر و

 یرادرتفد اتم هدنس هدعقلایذ ۲۵۱, هدند وع بولوا یربفس نارا ۳۳

 هدنرخالاعیرو یماضعاالاوسلع هدنلوالاعییر ۳۰۷ یدلدبا لع هدعب بول وا

 لعدن رح الا عیب ۳۹ بولوایرظا هح راخ هدنسهدعقلایذو یرظان ترا

 هردیول اب بنا هدنسهدعقلا یذ *+۰ و یباضعا الاوسلح هدنناضهر ۵٩ رپشفلوا

iهدنلوالایذاجو یرظاتتراح ام ا هدن رفص 1۳ و یریفسسراب هدنلاوش  

 الا ی راپ هدنزوقط كنلاوش 0 یتسا كرک هدننابعش یرظا تعارز وال ۱

 ىرظا هلام ترازو ةتئراب هدنشب ا ٩۳ یراشتبم ترادض اینا

 مظعا ردبص هد رخالايذاج و اا الاو سل هدنحوا كلوالاعمر ۸۴ لار

 YA بولوا یسلاو هبسور هدهدعقلا یذ هتسوا یدلدا لزع هدعب یدلوا

 هنسوابولوا یسلا و نوزب رط هدنل و »|یداچ ۲۶۰۹ یدنل وا لزع هدنسهص | یذ

 ردح یدلیاتافو هدنستلا كنسهحما یذ ۱۳۷۰ یدن والزع هدنسهحم | یذ

 قداصودیدح ررالقع هشیار رهو فقاو هسابسروما + بناک ر دنوفدم هداشاب

 بیدا لیعابسا یرداركحوکو ردیدنفا ییسحدجخ یردار لوس ید فشعو

 ردیدنفا



 بن ۱۹۷ بب

 ءرکص ندنلاس ۱۳۹۶ قرملوا یسالنم ربمزا هدنمرع ۷ بولوا یهاشداب

 ۰ یدناسانش قسومو بوخ یسادص یدلیاتافو

 هدنداوح هدرح بوشش ندیلا باب ردلدرک ( یدنفا قداص (

 هبلجاد اا ۱۲۸۵ و یسیحوتکم درک هدعب ردشا یخد كلررع

 ردشلوا فرصت انا هد ٩۳ لزفلادسبو قرضا زقاس هد ۸ و یسیحوتکم

 ترادص ك ایض یمودخ یدا نداتک ةرهم یدلبا لاحت را هرکص تدمزا

 روینیلوب ی هیج وتکمرکسعرس یخد یدنفا رات یردارب بولوا یسیحوتکم
 ۰ ردرلتاذ مضاوتمو یک ذو بتاک یخد رانون

 داماد دداشا فیرظ بولوا ندناتک یرکسعرس باب ( كب قداص)
 ۱ فانتسا هد ۲۸۸و یساضعا یروش راد و یک هیهاظن ضشتلاب یدلوا

 هدشوالا یذاج ٩۰ یسیر هعج هدشلوالایذاج ۲۸۹ و یساضعا یک
 ةع هدنلوالامسر ۲۹۶ و یثتفم هبلدع لزعلا دعبو یسر همازح تاک اع

 9 نفد هدنراصح یلوطاا یدلبا تافو هد ۵ تولوا یماضعا زی

 ۰ یدبآ ردتقم زوما

 ردشا مود كناشا ینطصم یسلاو سنوت (  شا دم قداص )

 سو ترازو ةمراب دن خال یذاج ۱۳۷۹ هدشافو تنش دم یردارب

 لمس یدوحو هکنریوح یعالو روما هلیسح یخ وځش هدمب یدلوا یسلاو
 ۰ یدلوا لاو كن ىلع یردار هنر ردغشلبا لارا هد ٩ كرهیمهدنآ

 شب یللاو سردم بولوا هداز یدنفارع دسلا ( یدنفادجم قداص (

 هدنونآ یدتا تافو هد ۱۳۰۲ ردشلوا یتاک شاب یسک اشا دوج هنس

 ۰ ردنوفدم

 نواهناود هدعبیداواندناکحاوخ ضشتابندلف ( یدننا لعمراص )

 لاح را هد ۳۳ ردشلواخد یتاک نع ناب ولع هد ۲۲۳ یدلوا یرادهسک

 ۰ یدلدیا نفد هبوبا بودیا
 هد ۱۲9۹ بولوا بتک ظفاح ردلهبساما (  یدنفا یتطصم مراص )

 ۰ یدا عاشو انشا هیسرافو ییرع یدایآ لاح را

 هد۲۵۹ شیفتاپ ندلتر دندندافحا اشابمراصيهاربا  (ك ماریا مراص)

 یداوا یسادخت وبق هارزو دعب یدل وا یرظان هتسارک هد ۲۵۰ یرظانهطلغ



 تس 1۱6 —

 " بولوا ندنراجتو تورث بابرا ( هدازراطعلبح ۰ اشا دج قداص )

 ۳ ولصحم یونرطهرکصو یساضعایسلح هعفان یناکجاوخ ةمراب هد ۰۵
 یدلوا توفق هدننابعس ۱۲۹ بولوا یسلاو هرتسلس هلرازو هدناسش

 ۰ یدا رادکشا

 ردیمودخ كندنفا نسح یجاح یرادرتفد درک ( ك دج قداص )

 . هد ۱۳ یسځهساغ تادراو یلوطانا هللا هما هدننابعش ٩۲ بوشیت ندهیلام

 یچهبساحم هتادراو رارکت هدنرورم هام چاقر بولوا یرادرتفد ییا مور

 فطاع) ییودخ لوس ردنوفدم هدیوا ردشلبا تافو هدننابمش ۱۲۹6 یدلوا

 توف بودا جاودزا هلګاخ توفص یمهعرک یدنفا دلاخ هدازلرضم ( كب

 رکید ردشلبا دلو ( ك لالح ) یربدم همدشر بتاکم موع ندنا ردشلوا

 هدکنناحهد ۱۳۱۳ بولوآ داماد« یدنفافراع ندلاحر ( كن تعفر ) ییودم

 ۱ ۱ ۰ ردشلیا تافو

 یتاکشابنولاه نخ ضفتلاب ردلنوباه نوردنا (یدنفادعقداص)
 هدنحواكئوالاعیر ۱۳۰۵ بولوا یمادهک نولاعنزخ هدنناضمر ۲۵۱ و
 ۰ ردنوفدم هدیدنفا ریما هدیونا ردشلوا توف

 یسردم هفوصایا و یداماد كندنفادخ یشکرح ( یدنفادجقداص )

 هدنل والا یذاج ۲۰۷ یدلوا یسهاف ریمزاهدنحوا نوا كنبجر ۱۲۰۵ بولوا

 ۰ يدا لماک < لضاف یدلیا تافو هداروا بولوا یسالنم هرونم هْسدم

 نواه نوردناهد ۱۲۹۶ هلادلوتهد ۱۳6۷ ردیلهنردا . ( یدنفاقداص )
 ۰ ردرهامعاشیدلوا توف هرکص ندنلاس ۱۲۷۰ یدلوا لخادهنکلسیناوغا

 یمالنم هباف هعفد ییا نده رود ردیلهدکمن ) یدنفا دج قداص (

 هدعب زدشلوا یبالنم هنسوب هعفد هد ۱۲۷۵ و یسالنم هنسو هد ۲۰۸ و

 ۰ یدلیا لاحرا
 دهازو تم نک اس هدراییراص بولوامان ماعسرد ( یدنفا قداص )

 هنلاس۱۲۹۰ هرکصندک دلبا محو ندقدنل وا وقعوالجاهعفد ییاریدا تاذرب

 كنرللعم درهدیا راهظا دهزو اقا ید یرلدرک اش یدلیا تافو یرغوط
 ۰ ردراشعا هظفاح قکلس

 «یناتماماو سردم ندنتمامآ یسهرناد اشاب ىلع ( یدنناد قداص )



 ۱ لو رس ۳
 دنا وط هدنلئاوا 2۱ یسادخک ترادص هدنزکس نوا كنرخالا عید ۹
 د هسورب هد ۳ یدلردنوک د هیساما هدنس هدعقل اید هنسوا یدلوا یرظان

 ینبما هناسرت نوک یجچ وا كنلوصو بوللوا وفع هدنمرحم 44 یدلروتک
 هنسهخ اصههسورهد ۲:۵6 یدلوالواقشرادرتفد هدندردكنهدعقلایذ تولوا

 هد ۱۲:۱ یدلبا مازعا هدادنب .بونلوا لزع هد ۱۲:۵ یدلوا ضخم

 ۰ ,یدبا بناک یدلو| توف هدلو
 ردسودحم افا فسو یادت ناظابب هدلاو (  كب ینطصم قداص )

 ردشلواداماد هم یدنفا مهاربایباحندلاجر قرهلوا س ردم هلبادلوت هد ۶

 هدعب یدنلوا هداعاهرکص دهسا شمل داعفر یکلس ردم هدنتحشم | یدنقا ةّللاءاطع

 هدنیحر 4۸ و ینالنم هکم هد ۶۷ و یسالش ماش هد ۲۲۹ ینالنم راذکسا
 یودخ ردشلوا توف هدنسیمرکی كنرفص ,۱۲۵۰, بولوا یسهباب لوبناتسا

 هس رق یدنفا مهاربا یدح هلتوف هدنناضمر ۱۲۵۰ ( كب لیعاسا ) سردم

 ۰ یدلدا نفد

 یسالنمهطاعد ۸ سردمرد ) هدازیدنفابنم ۰ یدنفاقداص (

 یدلبالاح راهداروا یدلوا یمالنم هرونهذْحدم ندەسچ دالب هد ۲۶۰

 هدر هل ددرد [٠ هدا یهحالا . ىدا د قلم ر
 یدلوایروما ریدم هدنلمالسالا میش كمدنفا لرلخ یدیشا رای رافبولوا
 ۲۳۹ یدلوا ینهایهکم هدنسهرغ یحر ۲۳۵ و یبنالنم باتثبع ندکلسردم
 لوبناتسا هدنلاوش ۱۲۱ قالطالا دعب یدلدما الحا هسودر هدنرخالایذاج

 تماقا هدزوقکب بونلوا قالطاهد ۱۲2۷ ردشلدا الحاهدنب بولوا یسطاق
 ییودخ ردنوفدم هداروا یدلواتوف دنر یمرکی كنرفض ۱۲۵۲ یداریدتا

 هد ۱۲۵۰, نکیا یئان یسیک لوبناستسا.( یدنفا فراح مهاربا ) رز

 (یدنفاد قداص ) یسیلوتم :ادغنک .خرفو یناک یشابباصق ردشلوا توف
 ۰ ردشلوا توف هد ۲

 یوپکینوهنطا بولوا ناریمربم ضفتلابو یشابیجویق (اشاب قداص )
 هد ۱۲۰۵۰ لزعلادعب بولوا یفرصتمصراقهلقلق رف هد ۱۳۵۲ هدعبو یظفاع

 یدبص ندارعمشیودخردنوفدم هدنرب ابقلراق هدوا ردشلوا توف هدنداعسرد

 . مر ٢ اغا ) فیطللادبع) یداماد ردشلیوس ینئو» جرا كنیردب ك

 . يدلدا نفد هنرق هلتوف هدنزکس نوا كنلوالا



۳ 

 یتاک ادفقک ءدنلاوش ۲۰۹ و یاکرلرادرس قرهلوا ندناکحا وخ یدلوا داماد
 لع ندناتک هدنرخالا یذاج ۲۰۰ یتدلوا ینا دک نا طاس ناب /ابقاعتم

 یسجهساحم هی رج هدعب یرظاب هنا وط هد ۲۳۲۲ هلی اتتمرودهدعب ید دا

 دزاخ هز هدر ۲۳۷ تیاهنو .ی حج هبساخنمرحاهد ۱۲۲۷و للوطااهد ۲۲٩ و

 هدنشب كس ما ید ۱۲۳۸ بولوا یخ هلمانقم :یراوس هد ۳۸ و یرظاب

 نايزا یس زا كتنرذن ناق یدبا قلتم نیدلدا نفد هل (یدلوا توف
 ۸ ردشلنا تاف وءد Y۸ ) یدنفا ةللادع دّعسلا ( ود ردوا

 . هدنزخالا میر ۲۳۸ شیققاب رادنلنوباع وردنا ۱( اغا اد قداض )

 هدنرفص ۱ ماد یدلوالزع هدالاوش ۱۲۳۸ یدلوایسادفهک یرفس

 . رد:وفدم هدنسهرد دجا دس یدلوا توف

 یدتا جورخ هلکلسزدم ردنلنواع نوردنآ ۰ ( یدنفا دم قداص )

 ردوفدم هدزلاق هدنراصح یبا مور یدلوا توف هننزکس كنناضمر ۲
 هد ۲۳۵ هلنلوا نددسفش قیرط بولوا یدځ زای رلغاید ( یدنفا قداح )
 هدنسهدمقلایذ ۱۲:۲ بوئاص ییهکن نکیا هتنخ یذلوا مش هنسهکت قلاب

 شزدم بولوا یشتفم راجتاتسوبو یامادمزماب ( یدنفاقداص ) ردشل واتوف
 ۰ ردشلدا نفد هراذگسا بّوذنا تافو هدنس:رغ نابم ۱۲:۳ یدیشلوا

 هد ۱۱۹۹ بوت نذلق (  ءداز "نسخ یباخ ۰ یدنفادج قداص ر

 بصانم رود یدلوا لخاد هاکحاوخ قیرظ "ةلتراظن یس ا ګو وا كساس

 بولوا یزظا ناخ هبح هدمب یسخهعطاقن سوش-] هد ۷۲۳ هلا هریفص

 قرلوایرظان هلاخهر هد ۲۳۰ یدنلوهدننراظن رلهناخحم وزاب رلهنس هیهایح

 تافوهد ۱۳4۶ یدلوا یرظان هناخ هر رارکتو یسيح هلاقم هداس هد ۹

 ۱ . یدآ لالا طسوتم ردنوفدم هدهلک اق یدلیا

 ردمودم باشومرن نک اس هدنلغوا لافح . ( یدنفا دج قداص )

 بویوس ءدنناصو :یدنفا مهاربا ندهک ندنرلود موق یدلاق تی هدنشاب چوا

 یدمآ بودک هدننواه رفس رصم هرکص یدربک هنلق یسحوتکم رادرتفد

 ناو د"یدمآ هدعب بولوا رادرهم هدنتساب ر هک سج یدلوا لخادهنسهطوا

 باتکلاس ر هدنشب كنرفص ۲۳۸ لوا رک دن هدنلاوش ۳۳۰ ردشلوا نوباه
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 ۱۱۹۰ و یا مه ضشتلاب ( هداز یشاب مھ ۰ یدنفا دج قداص ۳

 ۱۲۲۷ ردشفلوا لع هدنسهحایذ ۱۲۰۳ یدلوا یئاب ےہ هدنسهدعقلا یو

 یودسخم ردنوفد» هددجا هجهرق یدلوا توف هدنرب یرکی كنسهدعقلایذ

 ۰ یدلوا توفهدنسغكنلاوش ۱۲۲۷ نکیا سردم ید (.یدنفا هتلادج )

 "سانش قسوم هدئلات ناخ میلس ناطلس رصع ( اغادخ ظفاح قداص ) _

 هدنناضمر ۱۲۳۰ بولوالوزعم ءدعب یدلوا یهاشدا ترضحت بحاصم هلغلوا
 ترهش هصقسوم ردنوفدم هدنهاکرد یدنفا رفبح کم دلقدنف یدلوا توق

 لاس دم ) ینوردنا یمودنع ردراو یرلبعاسو قرشو هتسب بولوا یسهقناف
 كنو ندا تافو هنسوا هکردشلوا توف هدنسبمرکب كنناضمر ۱۲۰۱ )ك

 ۰ ردشلدبانفد هنغلرانملغوا كهثناب (كب ندلاید) یمودخ

 كنمامااشا ىلع ہدازیکح . ( هدازیامااشاب یلع ۰ یدنقا دم قداص )
 ۲۲۲ یمالنم هج دالب هدیعب يمالنم كرالس هد ۲۱۱ سردم ردسودع

 :هدمدد نکسکر دشلوا توفهدنلوالاعمر ۱۲۳۱ بولوا یاب هکمهدنرخالایذاج
 توفهد ۱۲۶٩ نکیا سردم ( یدنفا دجا ندلاسث ) یودع ردنوفدم

 0 ۰ یدلوا
 ۰ سردم. :,( هداز یدنفا هنروط .كحوک ۰ یبا دع قداص )

 ۰. ندنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۲۳۰ بولوا یسالنم سدق

 بوبهدنرخالاعسر ۲۳۱ سردم . ( هداز یناش + یدنفادجم قداص )
 ۰ ردشاوا توفهدنحوا كنرخالاعسر ۱۲۳۲ یدلوایثنفم زوو یسضاق

 كتدنفانایع یسادضکهدلاو ( هدازادنشک ۰ یدنفادم ظفاحقذاص )
 یدلوا یسالنم ماش هدناوالایذاج ۲۰۲ بولواالنم ۰ سردم ردندندافحا

 :هدناضمر بولوا یسیضاق لومناتسا هدنرخالایذاج" ۲۱۰ و یسهاب هکم هدمب
 ءدنل والا عمر ۳۳۱ "الوا هد ۲۲ بولوالوطااردص هد ۲۱۸ یدلدا لع

 كنس ا|یذ ۱۳۳۲ نکیآ الا سس ریدلوالنع هدعبیذا وا لیاموررذض انا

 فراع یرلهودخم دنده یالع زدنوفدم هدونا ردشلوا توف هدنسید

 ۱ ۰. یدتوقوا هعبا یزایدنفا یدجو
 ده یدنفایرب هللادبعضشتلاب ندلف ۰ (٠ هدازمعز ۰:یدنفا دج قداص )

۱۳ ۱ 



۱ 

 ۱ : س ۱8۲
 هد ۱۱6۱ بولوا یدبع ىجا هدطالب یردب ( یدنفادقداص )

 یسالنمرهشکیهد ۱۱۹۵ لیصعلابیبابط ندسابع روبنقبیبطیسیاد یدلیا دلوت
 هد ۲۰۵ وابطاسیر هد ۲۰۳ سردم هد ۱۱۹۷ یدلوا اد هن هداز دوفسم
 هد ۲۱۱ یدلوا ىس 0 3 یسالئم هنردا هد ۲۰۷ و یسالتم ربمزا

 هلکا افعتسا هدنهبحوت یساضق لوبناتسا هد ۶ یدلدا لزع ندتابطرس
 ردشلوا لوربم زر هلک تنوکسهنسودنکه رکصتدنرن و شما وا هنتلع ال ونام

 یدلدا نفد هنسهک یجوصن ردشلتا تافو ینوک یهنوا كنناعش ۵
 یدضح وه رفص ۸ ( یدنفاد چ شیورد ( ندناضق هداز ربکرهم یداماد

 هدیوبا رایدلوا توف هدنناضمر ۱۲۰۷ ( یدنفا دم قداص ) ندنیسردم
 ۰ ردرلشلدا نفد

 هد ۱۱۹۸ ضفلاب ردیلنوباه نورد ( یدنفا دمت ظفاح قداص )
 بود رود یلود بصانم هلقلناکحاوخ هدعب یدلوا یتاک یماغا هداعسلاراد

 ردشلنا تافو هدنسبد نوا كنلاوش ۱۲۱۷ و شلوآ یسیحهبساحم یلوطان
 ۰ ردنوفدم هدنسهعشج قلیرا هدرادکسا

 ردیدشح كندنفا نجرلا دبع ( هداز سفن ۰ یدنفا د قداص )

 هسخدالب هدنمرم ۲۰۱ یدلوایحوتکم هیدنفادعسا هداز فاصوو سردم
 . یداوا توف هدنسید یمرکی كنلاوش ۱۲۱٩ بولوا یسالنم هکم هرکصو
 مالسلاهملع دواد هروک هتاور ید ریدمو یثنمو یدلدا نفد هنسوف هد ردا

 كنحر ۱۲۱۹ ید ( یدنفا دت قداص دسلا ) یلسدق ندالع ندنسهلالس

 . ۰ یدلوا توف هدننوا

 ماعس ردسردم ردم ودع یدنفا غطصمهدا زیتفمیناح زرا (یدنفادقداص)

 یدلدنا نفد, هدرادکسا هلا تافو هد ۱۲۲۳ بولوا

 ۰. ردنمودحم كندنفا دفح . .(هداز دفح ۰ یدنفادقداص )

 هد۱۱۹۰ ردمودخعاشاب هّلادبع یل هنلاصندناریمریم . . ( یدنفابییل قداص )

 هد ۲ یدلوایرادهسیک یرادرتفد بول وا ندنسافلخ یرتفد"یوتکمیدلیادل وت

 بولوا ینح هبساحم یلوطانا هدعبو یجهبساخ شابهرکص یسیحهساحم هن زج
 ردنوفدم هدنسهمشح قلیرا یدلوا توف ًانوعطم هدنسیدنوا كنلاوش ۷

 ۰ ردیعاش هد نالت هنسلا



 س ۹۱ =

 یدلدنانفد هنئای یردب هدنکوا یسهسردم اشاب نانسردشلنا لاح را هد ۰

 یلیخ بولوا بدم « عضاوتم ۰ برشم شیورد ۰ باوح رضاح ۰ بانلاع
 لکد جات هنبناک عیاقو بولوا یطویضم هیعرش لئاسم هلکمزک هدراتابن تدم
 (یدنفایزدجا) ندنیسردم یمودم یدا فقاو هنونف یک موجو بط یدبا
 ۰ ردشلدا نفد هننای بودا تافو هدنلاوش ۸

 ردندندافحا یدنفالع هرقهصبا . ( هداز هرقەجنا ۰ كى هتلادبع قداص )

 های یدح هللاتافو هدنسمرکی كنلوالایذاج ۱۳۰۱ بولوا یجهعطاقمشاب

 ۰ ردشلدا نفد

 یدلوا شتفم هراسح اتسبو سردم ندقلبح هطلاب ( یدنفا قداص )

 ردنوفدم هداشاب ردح یدلوا توف هدسهرع كننابمش ۶

 هللا ءاطع هداز یردو سردم ( هداز یاش ۰ یدننا دم ۳ (

 ۲۰۳ یدلوا یاب هکمو یسالنم هطلغ هدعب یدلوا شتفم هدنتعشم یدنفا
 ۲۰۶ یدلوا یسضاف نواه یودرا هلس هد اب لوماتسا هدنحوا ا ثاناعش

 مام ٤ لضاف یدلبا لاح را ندلک هناعس رد هللاصفنا هدنسکیا ثكنل والا یذاج

 ۰ رددنفاهللاءاطع یمودخ یدیا

  يیتناقماش الم ۰ سزدم . (دهاز یوا ماما ۰ یا یا و
 لاصفتالا دعب یدلوا یسالنم هرونم ةندم هدنطساوا كنلوالا عید ۱

 ۰ یدلیا لاگرا

 ۲۰۱ و بلحو سردم ( هداز ماما یونق ۰ یدنفا دم قداص )

 لاح را هداروا یدلوا یمالنم هرونم هد هدنمرم ۲۰۶: و هنردا هدنرقص

 ۱ ۰ یدبا لماک . لاعردشلیا
 یسضاقهرونم ندم «النم ۰ سردم . ( طاطخ ۰ یدنفا د قداص )

 یسالنم هطلغ ( یدنفا دم دعس ) یودحم ردشلوا توف هدرلهنسو یداوا

 N . ردشلیا تافو هدن کس كنمرح ۱۲۲۸ بولوا

 یدلوا هفیلخ شاب ضفتلاب ندرادص ؟ییوتکم ) یدشنادج قداص (

 قلاراربیداوایسیج وتکم ترادصهدنرخالامسر ۲۰۰ یتاک رادیلس هد ۲

 دلنواه یودرا بولوا ترادص "ییوتکم ابن هد ۱۲۱۳ هدمب یدئلوا لزع
 ندا تافو هدمانش هال والا عمر ۱۲۱ یدتا تعزع هرصم

 ۰ یدلا یشنم . مقتسم ردشفل وا کار شاک ھما دادا



 س
 کوا ناطلس هد ۱۱۷+ بولوا ناریمریم ضقتلاب .( اشاد قداص )

 . ردشلبا تافو هدعبو شم لوا ىفرصتم
 هد ۱۱۷۰ یدلرو كلهجاوخ بوش ندلف . (یدنفا دج قداص )

 «ردنوفدم هدنسوپقههردا یدلیا لاحرا هد ۱۱۸۶ ردشلوا یسیحهلاقم هداس

 -اوخ بولوا یودحم كندنفادج لبلخ ندلاحر ( كد قداص )

 . یدلیا تافو هد ۱۱۸۵ ردشلوا ندناکح

 هد ۱۱۸۳ بولوا یسهدوبو نوشزم ردیلهنالع ( اشاهدجم قداص )
 ۱۱۸۶ هلکمرتسوک تعا هددرح یدلوا یفرصتم هساما یناریمریم ۂبتزاپ

 یدل ردنوک دنهمالع هد ۱۱۸۹ یدلوا یظفاغ لارا هلئارزو هدنرفص
 ۰. رداشاب میهاربا یبودحم ردشلوا توف هداروا

 ندن اکجاوخ بوشیب ندلق ((هداز ناطلس هیفص ۰ كيدحم یتداص )
 لوطانا هدعب یاک راسی نا ولع هد ۷۳ یتاکر اسب هاپرغ هد ۱۱۰۷ یدلوا

 توف هد ۱۱۹۶ یدلوا ینا" ةمانزور هد ۱۱۹۰ هلصانم رودو یسح هبساحم

 ۰ ردکپ ینطصم یودخم ردنوفدم هدنناي یسهلاعهدشاطکشب یدلوا
 كلەحاوخ بولوا ییودح یدنفا لع جالا ( یدنفا دجم قداص (

 ردنوفدمهدنسهمشج قلیرنایدل وا توفهد ۱۱۹٩ بولوایتاک ادو یدلربو
 ییدھ شاطکشب بولوا ندنسافلخ ترادص "ییوتکم ) یدنفادج قداص )

 ۰ ردشلبا لاحترا هدیناخ دی ادبع ناطلسرصع ردشٌما اس
 توف هد ۱۱۹۹ بولواسردم ( هدأز یساخ ۰ یدنفادم قداص )

 ۱ ۰ ردیعاش یدلوا

 لاح ردمودخم یدنفادعسا ( هداز ادغک ۰ یدنفا نطصم قداص )
 یدلوا توف هد ۱۱٩۹۷ هلغلوا لسلع یتهدید یدلوا یاب هکسو یسالتم

 ۰ ردنوفدم هداشاب ردح

 رد رک مودخم یدنفا نجرلادمع ) ہدازن رع ۰ یدنفا دج قداص (

 یدل وا یسالنمریمزا هد ۱۱۷١ یدلوا سردم هد ۱۱5۰ هلادلو هد ۰

 هدننابمش ۱۱۹۰ و یاب هکم هدعبو یسالنم رصم هدنلوالایذاج ۷۲

 یلوطااردص هد ۱۱۹۸ یدلوا لع هرکصیا زکس بولوا یسضاق لومئاتسا

 یدلوآلیا مور ردصهدنطساوا ییاعشهنسواو یسهداب یبا مور ردص هد ۹۵
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 یوتکم ردنوفدم هداننکوا یماح لقدنف ردیعابش هدهنالث هنسلا توسخ «

 ۰ ندیرامودم رایدنفا ینطصم یصیغثو دج ماسقو نجرلادبع
 هدنرخ ۱۱۲۹ بولوا سردم . ( هداز ناکرت « یدنناد قداص ) ۲

 ۰ یدلوا توف

 هدنسهنردم هیقف رد ناهفصا ۰ (ةحاوخ مت ۰ یدنفاذج قاط) "
  *"ردعاش یداوا توف هد ۱۱۳۲ بواوا نک اس

 هد ۱۱۳۵ تولوا ندنیسردم  "(هداز لیعابنا ۰ یدنفادحم قداص )

 هشاخ بولوا (یدنفادجم قداص ) هدازیتقم یا زرا یرصاعم یدلوا توف

 ۰ ردشمروتک هدوخو فلأتکیا هدنراما ( ماصعلا لعهشاخ) (بدالاق
 ردو دنج كنندنفا یف ۰ ( هدازاغآ لعایسا ۰ یدنفاد قداص )

 ۰ ردشلوا یمالتم هرونم هندم

 یب یشابیج وق شاب هرکصو یشاب یجوہق عیفرتلب  (اغا قداص جالا )
 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۵۶ الوزعم ا لعریم

 هدنسهده2ل|یذ ۱۱۰۰ یمالنمسدق ( هدازيم ۰ یدنفادع قداص )

 هدنسوق هردا ردشلوا توف هد ۱۱۷۰ تولوا یس همای هکم < یسالتم ةسورم

 : ردن وفدم

 یداسردم یدشح یدنقا دخ.( هداز یم ۰ یدنفادع قداص )
 ۰ ردنوفدم هدنسوق هردا یدلوا توف هد ۳

 یجوبق ضشتلاب ردسودم كنانانیمادجم ندلاحر ( افاد قداص )

 یا هنا رض هد ۹ لکو یسادحت رابح وق هد ۱۱۵۰ یدلوا یشاب

 ءو یسادخک را ویشهواو لکو لوا روخاربم هدنسهج | یذ ۱۱۰

 هدنناعش ٩ و شلوآ لع هدرخالا یذاج ۱۸ تولوا یتسا دنا رض هب

 هدنلاوش ۷۰ هلال نغو یساغارلبهایس هد ۱۹۸ لزعلادعب بولوا لوا روچاریم
 مور یدلوا توف هدنسکیایمرکی تلنسهححایذ ۱۱۷۷ یدلوا یماغا رادمس
 لاح یدا تمدخ لها شزاپ بوبوقوا ردنوفدم هدرلابق هدنراص> یا
 (تاهولا دبع) هدسودح رب ردافا رهاطییودحم یدتسا عضو رامه هنری ویچ

 تا ا كندا ىد ۱۱۸۸ نکیآ ندن راسردم هنناملس بولوا یدننا

 ۱ ۰ ردا لاحرا
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 ۰ ۸7۶ ردندنسارمش ثلا دارم ناطلس ردلدردا ) یلح قداص (

 ۰ر ردنرلیعاش  لوا؛ ناخدج,ا ناطلسرود رددارفاپ ( یلح قداص (

 یسالتم "هک هد ۱۰۱۱ سردم ردنناوححش ( یدنفا دج قداص )
 هد ۱۰۱۵ یدلیا تدوع هلومناشنا هلغملا رلمناربا یتسار وا هدناضمر یدلوا

 pel زود یرلتولوم راسو هللف هزکص یدلوا یتفمو یضاق ههشوقفل

 : ۰ یدلوا توف هدنیحر ۱۰۳۷ یدلوا یسالنم هفوص

 هد ۸۰ ندنلصیدنفا نیدلاجا یی همالع ) وام ٠ یدنفادجمقداص )

 یدلوا توف.د ۱۰۳۸ قرهلوایمالنمپوپادعپو اسینم د۱ ۰۳۱ پودیادلوت
 . ., ۰ ردرعشسل( قدص) .بولوافیرظ «فیح ردنوفدمهدروسلخاد

 ردلیم و دح یدنفا د یبیما یوتف ) هداز مس ۰ یدنفا دیګ قداص )

 * ردیعاش یدلوا توف هدنلوالاممر ۱۰۸ بولوا سردم

 هرونم ةنيدمویمالنمهمرکمذکم* سردمردمودندجا . (یدنفاقداص)

 ا هب یها لضاف ردشلوا ثوف هد ۱۰۷۹ یزالوا فتق
 ردص ودخح ثندنفا دخ . ( هداز دوعنلاوا ۰ یدنفا دمع قداص )

 "یدا یس هعرک یدشنا نیدلادعس هحاوخ یسهدلاز یدلبا دلو هد ۰

 هلنرحالایذاچهنسوا تولوایسضاف لومناتساهدنمرحم ۱۰۷۷ و النموسردم

 هدننای كشدنفا دونسلاوا یدح یدلوا توف هدنلاوش ٩۰۸۳ یدلوا لصفنم

 نوا كناضمر ۱۱۱۷ بولوآ سردم ( یدتفا قابلادبع ) یمودع ردنوفدم

 ردشلوا توف هدنزکس

 اها دم لیریوک بولوا مدآرب داع ردیلبنوطسف ( دج قداص )

 یدلواتوفهدرلهنسو یدیشلوا رهظم هنفرش لوحد هواهروضح هلتطاسو
 ندنیلصیدننآ هللا ضفسردم . -( هدازندلآردص ۰ یدنفادقداص )

 ۱۱۰۳ بولوا النم ۰ سردم ردشلبا دلوت هدنستلانوا كنل والایذاج ۰

 ردص هدنلاوش ۱۰۵ یوطاا ردص مدننابعش ۱۰6 و یمها لوبناتسا هدنمرخ

 لاصفنا هدنناعش ,۱۱۰۰ یدلوا مالسالا جش هدنسهدعلا یذ تولوا لا مور

 یتخوعشهدنسهدعقلا یذ ۱۱۱۹ بولوا مالالا اب سنا هدنلاوش ۱۱۸ یدلیا

 بیدا« ا ردشملواتوف هدنسیدن كناضمر ۰ و شما لاصفا بوایشالک |



 نخ 1۷ تب ۱

 كلو تیاهن ر دشمربو هبا رکن یما یقایاغلاق یدلوایناخ عرق هدنلوالاممر ۳۹٩یدلگ -
 یجاح یدح هدقدلوا توف هد ٩۰۸ هدعب شعوقلا توس ردنوک هنازق یارک

 ۰ یدبا عش ور ویعردشلسا نفد هاب یا

 «یدلیالاحراهدنداعس ردهد۹۷۹ ردندهولوم هلالس . (یل>دشبحاص)

 ۰ ردیمودخم كيارک میلس یجاح . ( یارک بحاص )
 ینهناګولوم هسورب یرصاعم ردنلهسور ( هدد لیعاسا بحاص )

 ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۱۱۶۰ یدایدص كن (هدددبحاص) یھش

 . ندنناطباض یرعکی هدلومناتسا ) هداز یربب ۰ یدنفا دم بحاص ۱

 . دناشاب یمار هرکصو یحجیاتک دیدفا ها ضف لیصحلاب ردیمودخ اغا یریپ
 "یناتماما هد ۱۱:۰ یسالنم كنئالس هد ۱۱۳۵ سردمهد ۱۱۱۳ یدلوا ماما

 لوا ماما هد ۱۳ ینهاب هکم هنسوا یسیضاق هسورپ هد ۱۱۶۲ یناطلس
 ٩(۰ یا یلوطانا هدنرخالا یذاج ٤٤ یسیضاق لوبناتسا هنسوا یهاشداپ

 یبرکی نمر 6۱ و یسها ییا مور هد ٤٩ و یلوطااردص واد

 مور ردصآبنات هد ۱ یداوا لعهدنلاوش ه۱بولوالیامور ددصهدندرد

 یدلوا مالسالایش هدنمرحم س ۱5۸ و شلوا لزعهدنمرحم ۵۷ بولوا یبا
 هدرحالا یذاج یدلوا لنع بونلهتسخ هدنحوا نوا كنلوالاعیر ۱۱۹

 .هدنزوقط كنبحر ۱۱۰۲ نکیا نک اس هدرادکسا یدلیا تدوع بودک هع

 . هدنفرهو لضاف بولوا بیرق هناسکس ینس ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف
 . ممورینم هند یلح يلع بولواوکنی یدا عاش هدهتالث ۂنسلا ردرهام

 .٠ ثكشندنفا بحاس نایع یودحم یدلیا هجرت یتسهمدقم كنودلخ نیا یدتا

 ۱ ۰ یدلوا یدافحا ندنسهع ۳1

 هد ۱۱۸۹ ردیمودخم یارک دجا لاوط ( ین ناخ یارک بحاص )

 هلبناسحا هنالاس هدنکلتفح دیر هل لاصفنا هد ۱۱۸۹ پولوا یناخ مرق
 بودا تدوع هد ۷ هددسدلوا ناخ سا هد ۱۱۹۰ یدلر دتا تماقا

 ۰ یدا قداص هثلود ردشلنا لاحرا هداروا كرهددا تماقا هدداتح

 بوتلو هدرلت زومأم ردنلتداعسرد ۱ ( یدنفا د نشور بحاص )

 ۰ ندعاش یدلیا لاح را هد ۱۳۵۵ یدلوا بینم ندندتیشقن

 تنطلس لثئاوا یدیا عرب كلام ههعبس تئارق . ( هقلخ قداص )
 - یدلیا لاحترا «دیناخ نایلس



 ۱ تا س
 شلوا یناک هیلخاد هد ۰ ناب ید رو دمو شعاب ند هج واخ
 ۱۳۱۳ وشلوادعاقتم هدع:هلل عهدنحر ۸۸ بولوا یلوایواهدنمرحم ۸۲ و

 « قوطن « ردشلدانفد هنسهناحولوم وبقکی هلا لاح را هدنرب نوا كنمرحم
 قحندنساضعا ییهمکفانیتسا تداعسرد یرامودخ یدا « رک« ردم ۰
 ۰ ردرلکب دادقمو مهاربا هحراخ یاش رشتو

 فراعمو سردم هد ۶ یدلبادلوت هد ۲۲ ) یدنفاد باص (

 هیافشراد بودبا نامت -اذنب یدتسا لاصفا هد ۲۰۹۰ یدلوا یسهحاوخ هيلدع

 ۰ ردیعاش < ع یدلبا لاح را هد ۰ یدلدنامضو

 یداوااضعا هن هبلام سلا قلارارضففتلاب ندلف ( یدنفاد فاص )
 یسجوتکم هبطبض هدنمر ۲۷۰ یسح هبساحم نوباه فاقوا هدننابش ۳

 هدنرخالایذاج ۶ یدلوا یسحهبسام هصاخ ةنزخ هدنرحالایذاجو

 ۰ یدنلوا نفد هنسهکت نور لشاط هدرا یدلیا لاحترا
 ۰ ردیعاش یدلوا توف هدّنح رات ۱۰۰۰ ردیلح ( یلح یراص )

 بولوا ندناضق ردیسهدازهعرک كدیعالنم _ (یدنفا یتطصم یریاس)
 ۰ ردا ناوبد بحاص یدلیا لاحرا هد ۰

 هدشناف وكنا ردنسهدازردارب كرهددد هداژاغا (اس راب ۰ هدد ریاض (

 هدهسیدلبا سردم هداز یرافنم هرکص یدلوا یضش یسهاخمول وم یلوبنلک
 ؛ صاش ردشلبا لاحرا ءدیلوسلک هد ۱۰۹۰ یدلکح هنس هکت ەل ھجرت ییشم
 كلالج النم « یاروصت هننما اشا دجا كلم یدا سانش قسوم « ع

 ۰ ردراو یرعشناودویجرش هنن زورونو لک
 یتفم بودا, لاح را هد ۱۱۷۱ ردندهدنبشقن ماشم (  یدنفا رباص )

 یخد ( یدنفافراعدجاا ) ندهدنبشقت عیاشمهنبیدلدبا نفد هدنرا وج یماج

 . ردشلدنا نفد هدرادکسا بودا لاحترا هد ۳
 هدننات دزاب ناطلس رصعیدلک هلوبناتسا ردیلهنردا . ( یلح ییاص )

 ۰. ردیعاش یدتا لاحرا

 ناخیارک د ردیمودخ ناخیارکیلکنم . / ( لوا ناخ یارکبحاص )
 هنس شب یدشا بصن ناخهاروا هدقدلوا توف ( ناخ مجما) یک احن نازق

 هنداعسرد هاکرت یقلناخ هارکافص یودخم كنارک دوج یردارب بولاق هداروا



 ی

 ( اغا : مهاربا باص ( ۱

 خیس هد ۶ یدلوا لیکو تاک ادع هد ۱۳۳۲ یانگ نارا

 ۳۳۷ ۷ یدادب لزع هدزوقط نوا كنلاوش ۲۳۳ یدلوا ییکلکب هدعب یراد

 یارک هد ۲۳۹ یرظان هناخهبحهدعب یسحلناقم یراوس هدنسلاكنمرح

 «:یهنکشا | هم » هرکص و یناکیرضکب واع ًاقاعتموینما میم "ةمعض هد ۱

 . لاصفتالاب سم اما عمو كرک هد ٤٢١ یرظان یرکسع هدلاوشو ۍرظان
 ترادص یادکهدنوباه یودرا "ةوالع هدنلالوایذاج ٤ یرکسع رادرتفد

 یرظان یسودرا یتشهدمب یرادزتفدرهشیکی لاصفاالاب هدلاوشو لاکو تسایرو
 ۲۶۸ یرظان یرکسع تافر اصم ًابقاعتمو یثابشواچ هدنلوالا یذاج 0

 ةدوملانهدندرد یالاوشولاعردصیادنخک هدننوباه یودرارصم هدنرخالایذاج
 هدنرخالاممر ۰۵ و ییمارتفد هدنزکس یرکی یسهجایذ ۰۳ یرظاهناشوط
 ییلرادرتفد تاعطاقم ةهنرخ هد ٩٩ بولوا یرظانهبلام هدحر یرظات یوامد

 هدنشب كنمرحخ ۲۵۷ ردشلریوتراذو همسر هدنرخالاعسر هتسوا یدلدبا هوالع

 یزاغوب دیفسرح اقاعته و یماقمع اقا دا هدن رخالاسرهنسوا یس دالاوسلحم

 هدنسهدعملایذ ۱۳۰۱ یدل ردن وک هناسینفم هدنل والا عید ۸ بولوا یظفاحم

 ۲۰2 یدلدا لزع هدنرخالا یذاج ۰۳ بولوا یسلاو یسهرقو ناخ وراص

 تافو هدنحوا نوا كنمرم ۱۲۰۵ بولوا یساضعا الاو سل هدنلوالاعمر

 : یودعرکیدردکب قیفر ندلاحریودع یدناانشاروماوریدم ۰ یشنم * یدلیا

 هدنزوّمط كنسهحایذ ۱۲۸۹ بولوا یسهناب ریمزا سردم ( كىرز لبلخ

 یسدغ رکردنوفدم هدکلرب هل رد هدنراوج یدنفا دوعسلاواهدونا یدلوا توف

 دخ ) یسادقک ردشلبا تافو هدنسید نوا كنمرحم ۱۳۰ ( مناخ هدیعس )
 هدهبنایلس یدلوا توف هدنزکسیرکی ,كنل والایذاج ۱۲۷۱ ( یدنفا بیسح
 ۰ ردنوفدم

 اول و یالاربم بوس ندهبطبتکم ردلتداعسرد ) اشاب باص (

 هدنلاس ۱۳۰۹ قرهلوا یرظان همطو قیرف هدنتوف اشایوقرام هرکصو شوا

 توف هدنرب یرکی كنابمش ۱۳۱۱ بولوا یاسر هنسهرباد هح هلا لع

 ۰. یدنا بیبطرن دعتسم ردشلوا

 و وتکمب ولوایودحم یدنفایعار یرادرهماقافسو ) كار بئاص (



 ۱ نر

 کی ردیلغوا كشيوردرن ندنسارقف یولخ ( هدد محرلادبع ادیش (
 ۰ درهامیعاش یدلیا تافو هد ۱۲۱۲ بولوا یسشاب نزن یسهناحشولوموش

 هرکص یدشیقل همجم كيولوا یلغوا یدیآ یسیکبرلکیاهر _ ( اشاپ دیش )
 ۰ یدلوا توف هدارواو یک هلص وم "الوزعم

 بولوا یتاک نواه ناود ردندناداس ردبلوبناتسا . ( یلح دم ږیش )
 ۱ ۰ ردیاش یدلوا توف هد ٥

 ۰ .ندمولعما"ینیدلواتوف هدهرن تولوا ندهدنزبابیاصا ...(كیدصریش)
 یسهعرکو یدنکهداروا یدایااندجج مر هد (  ٩۲۰ شواچدمریش )

 ۰ ردشعوق اشاب قطصم یسادفتک,اشاپ لاز یترینمیلدجحسموب راردنوفدم هاشرق
 نبش رادقوح هد ۷ ياب ردیلن واه نورادنا (اغا نیسح نیریش)

 ۱ ٠ ردشلبا تافو قردلوا غارح دعب یدلوا یداپ

 یدلوا توف ۰ ۳ یدنا یهابس رب هد هرتسلس ات لء یربش )

 بولوا یسیکصاخ یبجندب كناخ میهاربا ناطلس : . (.نیداق راک ویش )
 ییدافر رکید كېلا راشم ندا تافو هد ۱۰۹۲ بودا لاحرا هد ۶
 ۰ ردشلدا نفد هدنفلا ییماح هدازهش_ هدنرف

 ( داضلا لصف.)

 سش ثرضح یدلوا روهشم هن دیناهفصا ردیلزیرات (هدد لعفاص)

 هدیارما هد ۱۰۹۶ یدلیا تبانا ندیبلح ناتسب رددندافحا هرسسدق یز رات

 ۰ ردراو یاد یدلوا توف

 یدلواتوف هد ۳ ردبل وساتسا ) هداز یتعاس ۰ یدلفالعباص (

 ۰ ردیعاش

 هکرد یاشرب هدیرصع ٹلا ناخ یطصم ناطلس ( یدنفا فاص )

 ۰ یدلوا توف هدرلهنسوا یدشلوا یباک ناوید

 ن ۱۲۲۷ ردیمودع كننمدنفا راہب مجع یعاش ( یدنفادجا بفاص )
 هد ۱۲۵۳ بولوا لخاد هنسهطوا همهم هرکصو هنلث ۶ ناوبد یدلبا دلوت هد

 یدلپا تافو هد ۱۲۱۲ یدلوا یتاک شاپ سلع هبطبض هد ٩۱ ویناک قرم
  ردن دارعش ردنوفدم هد هد راهم



 سا ۳

 بولوایدیرع یدنفافسوم یشاطکشب ردلبوبا . ( یدنفادج یعش )
 ۱ ۰ رد اش یدلوا توف هد

 ردیمودخ یدنفا محرلادبع ( ءداز یضاق ۰ یدنفا دج یعش )

 یدلواتوف انوعطم هدنلوالاعسر ۱۱۶۰ بولوا یسضاق هطاء ۰ سردم

 زیربت+دادغب ۰ سردم ۰ ردسودحخ كندنفادجا ( یدنفادجم ی (

 ۱۱۶۱ بولوا مادناتسس هدنرعرخاوا یدلردنوک همورضرا بولوا یسالنم

 یودغ یدلیا رش یراهظا هلمان (رارسا )رد رعاش یدلوا توف هدنناضعر

 ۰ رددنفا نجرلادبع ندنلاوم

 بولوا ندنسافلخ یدنفا یرون میش ندهرتولخ ( یدنفادع یصش)
 سردم ردیمودخغ كندنفا نسح یضبف هداز شک نالوا توف هد ۲

 یدلوا توف هد ۱۱۵6 هدنشاب ناسکس یدلوا مش هنر یردپ كرتلاب دعب

 ییاو یرعش ناومد ردرهام هدناسدا لاثمالراشم ردنوفدم هدنسهربطخ هیواز
 هد هدازیصثاط .یدنفا نطصم مدقا ندنرد هکتو ردراو قیاقش لیذ دل

 ۰ ردراشلوا 23 هفلحیجاح یلاشتتمو رفس « هزج

 ردنلغوا كسدنفادم یصشیراعلشب هدهسور ' ( یدنفادخ یش )
 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ۱ بولوا میش هننرب یردب هد ۱ ۰

 دوج ناطلس بولوا ندناضق . ( هداز هغرق ۰ یدنفا ینطصم عشا

 ۰ ردیاش یدلوا توف هدنطساوا لوا

 مبلس ناطلس رود بول وا سردم ) هداز یصاف ۰ یدنفاد یعش )

 ۱ ۰ یدلیا لاحزا هدنلاب

 تولوا یریغصردارب كندشر یعاش ( هداز هال  یدشفا یضش (

  :ردیدنسارعش هبلا راشم رصع

 (یسادیش قشاع) هلفلوا بوسنمه ىلج ق شاعر دلیل وم سف (یلچادیش)
 یدلیالاح را هدشلائدارخ ناطل-رصع رخاوا تولوا نددلع نیمزالم یدند

 ۰ رد عاش

 هناح ول وم هطلغ یدلواتوف هد ۱۱ 1۰ بولوا یولوم ( هدد ادش )

 ۰ رددهنظم شادا نفد هئس



— AY — 
 ةد هرونم هند «یتفم › سردم رد هربت ( هدازیهدا ۰ یدنفا یعش (

 یدلوا یسالنم همرکم کم "ةمیضو نوباه یودرا هد ۱۰۱5 یدلوا الثم

 هنردا یدلیا تافو الوزعم هد ۱۰۲۶۰ یدلوا یسالش سور هد ۸
 ید ( یدنفا نطصم ) یودنع یدنا اصریپرب قت لضاف ردنوفدم هدنسوق

 لضاف یدلیاتافو هدنلاوش ۱۰۶۸ یدلوا یسالنم هسوریو هرداوهروتمندم

 ۰ یدا کذو
 ۰ ردمودحم كندنفا دج زوقط ( یدنفادج یضش )

 ۰ ردعاشو ییودخ كندنفا قالادبعندرودص ( یدنفادم یضش )

 .هدعبیدلوا یظفاغ صراق هد ۱۰2۵ بولوا نداصا . ( اشاب یھش (

 ۰ یدلیا تافو
 «سردم ردسودم یدنفادوخ ( هداز یرانف ۰ یدنفادع یعش )

 هد۱۰۵6 بولوا یسیضاقبونا تیابنهلع هنسروایدلوا یسیضاقهکم ؛ النم

 ۰ ردرایدنفا دودجا یرامودخ ردنوفدم هدیراح ریما یدلوا توف
 بوسنم ده یدنفا د یل هرقنا مالسالا مش . ( یدنفا د یعش )

 ۰ یدلیا لاحشرا هد ۹ یدند یبسیهش یوهرقنا ردسردم رب

 ردیمودخ یدنفا ا دبعندناضق ) هدازیضاف ۰ یدنفادجم یک (

 ریما یدلواتوف ًانوعطم هدنل والاعیبر ۱۱۰۵ نکیا یبضاق هطلغ « ,سردم

 ۰ ردنوفدم هدیراح
 ۰ سردم ردسودح یدنفا قابلادع ( سطقا ..یدنفادخ یش )

 دعساهدشلئاوا یدلوا توف هدنبحر ۱۱۰۸ یدلوا یسالنم هرونم ٌهْسددم « النم

 ۰ یدند « یربما هدازدعسا » هلغلوا یسحبهرک دن كیهداز

 یدلوا یسالم هرونمنبدم *التمسردم ردیلقجامع . . (یدنفاد یعش)
 هکروا »یدبا دداعرب مماص ایرثک | ردنوفدمهدعش یدلوا توف هدنبحر ۳
 ۰ یدشد « ی هداژ

 . كنلاوش ٩۵۲۷ نوا سردم ردیلرهشیکی ( یدنفا نطصمیضش )

 ۰ ردشلوا توف هدنسیکیآ
 یشابشواچ هدنرخالا عبر ۱۱۲۷ و یببما راشواح  (اغا دع یضش )

 ۰ یدلوا توف هدعب یذلوا لو



 تب پا

 عاش ؛ داهن شیورد یدلوا توف هد ۱۱۳۰ یداربا شبعت قرهلوا ِك

 ۰ یدما شکناک ۰!سانش قسوم
 .ردندنلاحر ناخ دج ناطلس حاف رصع . ( یرش« يلح یدیش)

 . ۰ یدزاب ینامع میرات تب كہ ترد هدنرح همانهش ردیعاش

 هنرترصح ناخ نایلس ناطلس ردبدناداس ) یلح مساق .يدهش )

 یدلوا یرلن و باه روظنم هد راش رشت ییهنس تنطاس هلا باستا هدنوزب رط ۱

 ۰ ردیعاشردشلبا لاح را هدن رالئاوا قحا

 + ږد عاش یدلواتوف هد ٥ ردیل رهش û هدیاربا ) يديهش (

 ندنساضعا یبلجم هرادا هرکص وستم ردیلناریت )ك ھارا یدیبش )

 ۰ یدیا رهام هدنداشنا راتو ا یدلوا توف هد ٥ یدلوا

 هس یعمواعیددا هدنتمدح هددیطاشت ردبله ردا ) هدد نسح یدیهش (

 رد عاش یدلوا دیهش ہد ۱۰۸۲ یدارهام هدهمدا نوفو

 بنا هد ۱۰۹۲ یدلوا یتاک یرهکی ردیلافو (  يلج ,دازهش )
 ۱ ۰ یدلوا توف هدب یدلدما بصن هدنسوآ

 زیربت هعفد ترد جواو هتک ۰ سردم ردیلاو رش ( یدنفا مش (
 یو هلطلست هرافرطوا راہلارا هدننابعش ۱۰۱۳ یذلوآ یسالنم ناوصخ

 ۰ یدما تبغ شوخ« هیزت “رهام هدنایضایر لاف ۰ رایدلیآ دیهش
 ها اشا دجا لغوا نیدلالو بولو| ندقانصا هدهسورب ( یلح یضش)

 ۱ ۰ یدلیا لاحترا هدحاف رصع ردرعاشرب رصاعم

 و و هد ۹۵۱ بولوا یسردم نع نیم خش )

 ارم یدبا ملخو

 هد ۱ بولوا ندنیسردم ردنل هبسّوط یتا ۰ یدنفا یضش]

 ندهمرشآآ ردص ردحوژ كنسهربشه كناشاب دج یحناشت یدلوا توف

 ردك وه باتک

 رخاوا رددنمشناد یدنفانیسح هداز نانس ید ( یدنفادج یش )

 .؛ ردنعاش یدایا لاح را هدسناخ ناعاس ناطاس
 ۰ رد زدارن كحوک كنسدلاسمش هداژ یّصاق ( یدنفایهش (

 اسیتنم * سلبارط ۰ سردم ردیلپوبا .. ( ناشیربیلک اک «یدنفا یش )
 ۰ یدبا بسفلا می .یداوا توف هد ۱۰۱۰ بولوا یمالنم هیهانوک ؛ ریمزا



URESتوس  

 رذتوفادم هداشاب ردح یدلوا توف هدنش نوا كنحر ۱۱۲ یدشلوا

 كلا 1 ۱۳۷۲ بولوا ننادضک رایچوبق ضفتلاب . ( كیدجیربش )

 ا - ردنوفدم هوا یدلواتوف هدب مرکب

 9 یدلوا توفهدنرلاس ۱۱۹0 ردیل دارفا ( یدنفا رایرهش )
 ۰ ردرهامیاش ردشمهلا من مخ Lk یقیرش رف هد ۲ بولوا

 دلع کب هکردراو یدم رب ردیلدناسرتر ندشيجا عت ( راوسهش )

 ۰ ردفورعم هلبماب ( یدجحسم كب راوسپش ) بولوا
 تنطلس هدننفو یرد ردیمودخ كکب نایلس هج (كب راوسهش )

 طیط ۳۹ نالوا یلم یرد هد ۷6 بولپروس تنواعم هلا الا هد هنس

 : ۰ ردشلوا توف هبلغلادعب اکو رالرصم هد ۸۸۰ يدا

 تولوا یسکپ رلکب هنسوب هد ٩٩۵ بولوا ندارما ( اشا راوسهش )

 ۱ ۰ یدلوا توف هرکص هنس یار

 یدقج هغایحس ندتنمدخ یارکتود هر ردسکرح ( كب راوسبش (

 ناطلسرود یدتنا قلراذک راک هدهسرج تامدخ بولوا یب یرفناک هجرلهنس
 دج ییودخم كلوب رداشاب یزاغ هاش یودخم ردشلیا لاحرا هدعبار ناخدارح

 یودخو اشا ینطص» یمودح اشا دو رلاشاب نداعلانزو دلاخو ناعو
 ۰ ردزلاشاب هّلادج هلکب نع

 نکیآ یسهدوو ناییتو.جارد ۰ ( هداز اشاب مهاربا ۰ اشاب راونبش )

 لئاوا تولوا قرصتم راصح هحالا هد ۱ یدلوا ناربمرم هد ۲

 ۰" یدلوا توف هدنناخ دوم ناظلس

 توق هدا ناخ دارح ناطلس.رخاوا ردیلاصتفم ( یلح یدوبش )

 * ردندهفوصتمو یعاش یدلوا
 بود نطاب لیضح هداروا ردیلیکسا ابا ( یدنفا دحج یدوبش )

 اشا ۰ قطصم هحوق هدکدنک ه> یدنفا نسح یدلوا مو تطخو ماما

 رهاظیدلوا توف هد ۱۰۲۱ یدشک هتسهلصهدننافو بولوا لکو هدنسهه واز

 ۱ ۰ یدا روم یتطابو

 ددمو یتیدولومو یبطخ یراخربا "( هکح ۰ یدنفا دجیدوبش )
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 یسیجبساحم هزج هد ۱۱۰6 بوشیت ندیلاع باب . ( یدنفا یرهش ) -
 یسیح هبساحم هزح رارکت هدعب یدلوا یسیج هجانزور هناسرت هرکصو

 هدعب بواوا یسح هبساګ هه زج هن هد ۷ یسادخک ریزو هد ۰ و

 ۰ یدلوا توف
 هد ۱۱۱5 بولوایشوردینولخ . ( هدازناوجاب ۰ لعشیوردیربش )

 (یدنفادحم ) سردمندرهداز ناوجاب رد عاشو سانش قسوم یدلوا توف

 ۰ ردکرک قلواقلعت اکو ردشمتا تافو هدوالایر ۷

 نکیآ یالع دنبلد بولوا ضفم ندواه نوردنا ( اغاد یربش ۱

 هد ۱۱۰۲ و لکو یشاشواچ هدعب یدقح قرفلوا یثاشواچ هد ۱
 یدل وا یظفاحم ن دوهلماعضنا هساما هلقلن|ریمریم هد ۵ یدلوایشابش واچه

 ۱۱۱٩ یدلوا یشابشواچ الا" قردلوا یشابیبوبق هن هد ۱۱۸ هللا هولارود
 ۰ ىدا مادفسا لباق ردشلبا لاحرا ندنتلع كج هدنیجر

 یدلوا یسادخنک لوق ضیفتاب ندقاجوا ردرچگی ( افادم یربث )
 تدوعهغلاغا هدنس هدعقلا یذ ۱۱۰۷ یدلوا قرصتم هوخناب هلن اریمرهم هرکص

 ۱ ۰ ردشلوا توف هدعب یدلوا یشابناکس هلا

 ندنفانصا یعاج ردناغاط روفکت " ( یغوالوق ۰ یدنفادجم یربش )

 ۰ ندیعاش ناوید بحاص یدلیالاحراهد ۱۱۶۷ یدبا مدآ رب یللاک

 هد ۱۱۶۰ ردشلوا ندناکحاوخ بوشبت ندمالقا ( یدنفادیرهش )

 لزعهد ۱۱4٩ و شلوا یجهبساحم شاب هد ۱۱:۷ بولوا یسح هلباقم هداب

 ۰ ردشللا تافو هدعب بولیدا

 بواوا ندنسهبتک .تافوقوم ردلغاط روفکت ( یدنفا دم یربش )
 ۰ ردیعاش یدلبا لاحشرا هد ۷۸

 داماد داشاب ینطصم ییلح بوشش ندیلاع باب ( یدنفادیربث )

 رادطسو ءایس هللزعهرکص یدلوا یتک ادک هدنرخالایذاج ۱۱۸۸ یداوا

 هدهسدل وا یناش رشت هدنمرم ۱۳۰۰ یدلیا رود ینامدخ يک یتاتکی جموطو

 كن رقص ۱۲۰2 یدلوا یسیحهساح یلوطانا هدعبو یتاک هاس هن هدلاوش

 ۰ یدنوا نفد هراس یماخ .دازهش یا ر

 هفلخ یعکیا بولوا ندنسافخ يلق ادختک ( یدنفا دم یربش )



 تبسم ۷ سد

 یدلوا توف هد ۱۱۱۲ یدلوا یاغلاق هدب یدا یو زیپ هل رلراب ات نالک

 ۰ ید روبع * عج

 ( یارک ز ابہش )
 یفلناخعرف یني نابوق هدنسهدعقلایذ ۱۲۰۱ ردیشادنرق كعبارناخ یارکتلود
 دنارک نالسرا ندنداضحا یارک تداعسو قایاغلاق بارک را یرداسو

 یذاج ۱۲۰۳ ندنفیدم هلوا قفوم هشیارب هج رح ءرکص یدلریو كالدلارون

 عیش «لقاع ۰ ردشلبا لاحرا هد ۱۲۰۷ هلتماقا هدهزیوو یدنلوالزع هدنا والا

 ردشلوا دبهش هدرح هد ۱۲۰۳ ( یارک د ) یمود# كوب ىدا ندتم

 زابهش ) هلا (یارک تماهش ) هدنرامودحم كنو بول وا ( یارک ملح ) یرکید
 هدلومناتسا هد ۱۲۵۲ بودادلوت هد ۱۲۱۰ (یارک زاببش) ويو بولوا (یارک

 ۱ ۰ یدا عاشو لد لها ردشلبا لاحرا

 لواملس ناطلس رود بواوا یجاواح ردنلهنک اطنا .  ( یلح یدبش ) ۱

 ۰ ردندنسارعش

 یدلوا توف هد ۱۰۹۸ ردیلوناا ( یدنفا ینطصم یدېش )
 ۰ رد عاشر سوهو

 ردشلوا توف هد ۱۱۰ ردیلهکاطنا ( یدنفا نطصم یدہش )

 ۱ ۰ ردیعاش

 هدنرلهزنادرابکه دلومناتسا ردیلهکاطنا هدو ( یدنفا یطصم یدېش )
 هداف اک شیردا هد وبا یدلیا لاحت را هد ۱۱: یداوا ندناکحاوخ هسرتلاپ

 ردناودبحاص یعاشبولوا ردتقه هرثنو مظن یرت. یسراف « یییع ردن وفدم

 هدنرفص ۱۱۷۱ لزملادعب بولوایتاک راشواچ ( یدنفانایع یدهش )
 قسا اش هناحموراب هد ۱۱۷۹ تولوا مرسم ةدوغلادعب یدلوا ریقسهب هسور

 یسودرا ردن هدنلوالامس رو یحهساحم شاب هددامرحم ۱۱۸۳ و یناک هایسو

 « لشیر ولاهشیا ردشلیالام را هدودرا تدوع هدلوالایذاج بولوایرادرتفد

 ؛ یدا تبشاحعو یگنم
 یسهنس ۱۳۱۱ نکیا ندنناوغا نوه یارس ( اغا ندلا ربش )

 ۰ یدلدا نفد هدنشاط ناشن هللا لاحرانکیا لیکو یساغا ةداعسلاراد
 هد۱۰۱ع ید یرادرتفد راحهدماش رد رکیراید (یلح ردح یترہش)

 ۰ يدا واعو عاش یدلبا لاح را هدماش



 بس ۱۷۳۷ بس

 زارط )( بدالاناوند ) (یمالاویخرلاةشاح) (ماوسلا باتک ) ( شضئارفلا رشا
 ۰ ىدا راو تاقلعتو لئاسر لقتسم (سااما

 ردنداماد یدنفا ینطصم یس وس رط ندرودص ) یدتفا دجا ن دلا باہش (

 . ردشلوا توف هد ۱۲۰۰ نکیآ ندنیسردم

 .ردیمودخ یدنفا ملس ( هداز یعقمشپ ۰ یدنفادج نیدلاباپش )

 ردنمودنعكندنفا نشور ۰ ( هدازیهماده ۰ یدنفادج ندلاباهش )

 كن رخالامیر ۱۲۳۰۰ یدلوایهشیدنفا دو یاده ًافخ هنر هد ۵
 ٠ زدن وفدم هددکت یدلبا.تافو هدنشب هر

 هد ۱۲۶۱ بولوا ندنسهبتک نواه ناوید ( یدنفالع نیدلاباپش )
 یسح هنطاقم لوساتسا هد ۶۶ و یسافلخ یدمآ هدسو یج هعطاقم شاب

 كتسابرو یراد 5 ر هدنس هدعقلا یذ ۵۱ یبما نورب دعاک هد ۷

 هلخاد هدنرخاوا كنرخالایذاج ۵۳و یاک هنحراخ هدسلفهنراظن هحراخ

 لوژعم هدنس ہے | یذ ۱۳۹۰ و لوا نواعم یواعد هدرفص ۱۲6۵۸ و یک

 - ید نداشنا لها یدلوا قوتمو

 هنلف یلاعباب ردبمودخم كناشاب وتر ( كي نیدلباهش )
 هدنوفل كسلح هد ۱۲۷۲۸ یدلوا و نایظنت سلاح هد ۱۲۷۰ ضفتلاپ

  ییر نوسین نرومام باتا هینناضبر ۱۲۸۸ برا لیزر ی

 هیلس یدلپ|لاح را هدندرد كنیحر ۱۲۹۸ ردشلوا لزع هد ۱۲۸۹ قردلوا

 ۰ یدا بیدایدنلوآ نفدهنسهکت

 یدلوا یشاب یجهحگا هد ٩٩۸ بولوا ندنواه نوردنا . ( اغا زاببش )

 شیهایسهدنناضمر ۱۰۱۶ یدنلویخد هدنغلاغا رادیتسبولوا یسافالولب هدعب

 + رایدلیا لاحترا هدکلرب هليا یدنفا دوم هداز هغراق یتاک

 رایجوبق هدنس هجا یذ ۰۱۰۵۳ بولوا یشاب یجوبق ۰( اب زابهش )
 زکدقا هد ۱۳۵ هدنتهج ه رح هدعب یدلوایسکب رلکب ناو ۱۰۰: یبادقک

 زابهشندندالوا اشاب لابس یدلبا تو هدعب 0 ترهش لنا بیدأت ییساشا

 ۰ :ردنوسنماکوت راهداز اشا

 دن وناهرکسعم,هد.۱۱۰۵, ردندنسهلالس یارک نابوح (..  یارک زاهش )

۱۲ 
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 .هدرابرح یدبشلوا کب رلکب ردند رابشاوط (اشاب نیدلا بابش )
 ۰ ردشلوا دیهش هدنسانثا برخ هد ۸۶۸ ةياور ىلع ردشفلوب

 ردیس هداز ردارب كندرورپس رداقلادبع ( یدرورپس ندلابابش )

 یدلیا ذخا ندنسیع یتقرط ردلصاو هقدص رکبوبا ترضح يسن كرانوب
 لاحراهدنشاب ج وا ناسقط یسهنس ۰۳۲ یدلوا لصاو هنتب ین الک رداقلادبع

 ۰ ردناذر كرابم یرپ كرامشولخ ردشلیا

 لحاوسد ۸٩۳ ضفتابندنوباهنوردنا . ( مداخ + ایشاب نیدلا باجش )
 یدلوا ریزو هد ۸:۷ بولوا یسیکب رلکب یا مور هرکص یداوا یظفاحخ

 ۰ ردندرلاغاقا یدلوا یقع مزاع ًادعاقتم هللا لاصفنا هد ۸۵۷ "

 ندنسافلخ یناوخ دم نیدلانیز ردیساویس ( هلوک ۰ نیدلابابش )
 رصعیدلوا روهشمقرداوا نک اسهدغ ولئایایدلیا لاک لیصح هلما باس |هدش میش

 ردکنوب مش ریسفت هلیناونع (بیسافتلانوبع)یدشتب هنیرخاوا یناخدج ناطلس

 ؛ یدزای اهد باتکرب
 یدلوا توف هد ۹ دادن دن ع یالع (یدینا دجا ن دلا باش (

 « ردکتون(هیناطع تمکح)
 تافوهد ٩۲۳ ردندالع رددجم یرد ( ینالطسق ۰ دم نیدلا بارش (

 ۰ ردشمزای (ییهبندلبهاوم) هلبایراخم حرشولدآ (راتسلاداشرا)یدلیا
 ۰ ردشعایوب ییدجسم هقجام, ,.( هدد نیدلاباہش )
 قرملوا یناک یرھکب هدیناخ نایلس ناطلس رصع . ( كب نیدلاباہش )

 ۰ رددابتسا كکب يج عاش ردشلیا تافو

 فتصو ماما ردیلعوا ناغع نب د, ( یلوبتم. ۰ دجا نیدلابابش )

 ۱ ۰:یدلوا توف هد ۱۰۰۳ ردلضافرب

 نح تولوا رع ید یلرضم (یشم یجافخ . دجا نیدلاباهش)

 هد۱۰6۲ یدلوا یسالنمرصم «سردمبولکهلوبناتسا لصعلاب هدرصمردیهذلا

 هدنسکیانوا .كنناضمر ۱۰۹۹ یدلوا یسهای ییوطانا هدعبو لوبناتسا

 مسن) ( یضاقلا هیاسنع ) ینافل ات ردشم یزو ینس یدلوا توف
 ةيشاح) ( الا ةناصر) (صاوقلا ةرد حرش) (ضايع یضاق حرشف ضایرا
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 یسحهیساح ثتداعسرد هدنهرګ ۰ یسحبساخ هصاخ هد ۷ یا

 رثا ) یدا عاش یدلوا توف هدعب پولوا ۍسادتک وبق ءد ۱۲۸۵ یدلوا

 ۰ ردراو یتیلأتر هدنسا ( تکوش
 ( اه تکوش )

 یسهدلاو یدلیا دلو ۱۲۵۹ ردیمودح كندنفا فرش یردار اشاپ بیسح

 یدقبج برح ناکرا بوریک هبهبیرح بتکم هلفمراو هناشاب دیسیربق ءرکص
 كنناخمر ۱۲۹۰ و شلوا یسلاوءردوقشا قرهلوا قیرفهدعب اول هد ۶

 . روع . لّتج ردشلبا تافو قرهلوا قرع هنرهن هنایو یتوک یحندن نوا

 رواب هلا دلوت هد ۲۵۰ بولوا اهد ) ادا تکوشا) و یرصاعم یدا منکرب

 یدشلردنوکهنبناح ناتسبرع قرلوا قیرف هدعبواول هد ۸٤ هرکصو یهاشداب
 ناعماابر دمو دخ یدنفا لیعامنا بییطرس . ( یدنفانطصم تک وش )

 یدلوایساضعا هبلدع ماکحا دنس ها یذ ۱۳۸١ بولوا سردم هد ۰

 هدعب یدلوا ولام هد هنفلاضعا هعرش تاققد سلع هلغلوا یاعسرد عاف

 هدوق یرک |یدلواتوفهدنزوقطنواكمرحم ۱۳۲۹۱ یدلوایسهباب هکمو النم
 ۰ یدنا ردات هدلع هدرلیرهش ۰ لماک « لضاف « ردنوفدم

 ردیمودخم كکب لعاسا یجاحندالع یلزوسیغعا ._( كدجا تکوش )

 یاروشهدن والایذاج ۱۳۸۹ یدلوا بتاک هدنوناه نیبام بوش ندلاع باب

 رهش ةد شف رع ۷۹۱ و وس ر ارا هدنرفص ۱۳۲۹۰ بولوا یساضعا تلود

 كتناضمر ۱۲۹۲ یدلوا یساضعا تلود یاروش هش هدنرخالامسرو ینیما

 توف کس چک ثكتمرخ ۱۲۹۰ قردلوا وان ارحا رارکتهدنحوا نوا

 ۰ یدنا لبصا * بیدا < مقسم ردنوفدم هدنسهاکسا ناتسب یدلوا

 تادزاو هسلام هلا دلو هد ۱۲۰ رد رهش . ( اشا دج تکوش )
 هد ۷ و مورضرا هد ۷۲ و دادغب هد ۱۳۷۰ یریدم لامدادهم ندنلف هبسا

 هد ۸٩ و یرظان تاموسر رمزا هد ۷۹ ردشلوا رومأم هنراقل رادرتفد ربمزا
 كنلوالامسر ۹۸ مرطایش الباب هد ٩٩ یس ریس تاموسر هلبلوا یلوا

 . هدعقلایذ ۱۳۰۸ هلا لاصفن| هنسواو شلروس ناسحا ترازو هنر هدنحوا
 دهساسح روما تورث یذ یدلدانفد هوا ردشلبا لاحرا هدنسیمرکی كنس

 ۳ یدا فاو
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 لاح را ی ۱۳۸۰ یدلوا ىس هبا یلوطاا دنس | یذ ۸۳ و

 . یدئلوا نفد هتسکت یدتفا دوج یاده یدالیا

 هتسدط وا ی کوس "ییوتکمهد ۱۳۹ رد رهش ) یدنفاد حا قوش (

 ۰ ردعاش یدلوا توف هدراهنسوب یدلیا لوخد
 نا و۱۲۸۳ سردم ردهدازیدنفا ینطصمییلکلت» (یدنفادخق وش)

 ۳ ندنلاس ۱۲۹۵ قرلوا یسالنم هس دالب هدعب بولوا یسالنم هیفوص
 ۰ یدلیا لاح را

 وا لواو بثاک شاب ضفتاب ندهناحراش ( ك ینطصم قوش )

 ۰ یدلوا توف هددرد كنناضمر ۱۳۰۸ یدلوا

 ارزوضشتلاب ردمودكیمدن دوگیربدم مانعا ( كد تکوش )

 ناتسب یدلوا توف هدنسسد كنناضمر ۰ ردوا و

 3 ۰ ردن وفدم دنا

 یولوم پولواندنرابناک نوباه ناوبد ردلشعرم ( یدنفا تکوش )
 . یدلوا توف هدرلهنسو یدا یعاشو

 ( اشاب نایلس تکوش )
 هدنس ها یذ ۲6۵۰ یدلوا ندنسافلخ یدمآ هد ۱ هلن اشن ندنلق ناود

 ةلاصا هدنسهحیذو لیکو یجکسلکب هدنرخالایذاج ۱۳۵۹ یتا هبجراخ
 انا هدنس هجایذ ٩۰ یدنلوا لزع هدنس هعایذ ۵٩ بولوا

 اينا هلیسیا# یلوا هدنلاوش ۱۳ يريفس نیلر هدنبحر +۱ .یتاک هیحراخ
 ترادص هدنعر ٩1 وا فتص لوا هدننابش ۱۲۰۰ یدلوا یعکلکی
 ندنحر ٩۸ یدلوا هضقنم یتلاکو هدنلوالا یذاج, بولوا لکو یراشتسم

 د لاصاالاب ةبترابهدنرورسنوکجاقرب ندنماتخویدلوا کو راشتسمهن ردق هنلاوش
 اناث هدلاوش تولوا یساضعا الاو سلع هدنلوالا یذاج ۷۰ یدلوا راشتسم
 ۱۲۷۳ بولوا یماضعاالاو سلم هدننامش ۷۲ یداوا یراشتسم ترادص
 یدلیا لاحت رانوکی کیا كنناسش ۱۲۷ ٦ یدل وا یساضعاتامظنت هلن رازو هدننامش
 ۰ یدیاقوذ لها « درج < رب دم «یشنم ردنوفدم هدوبا

 یدلبا دلوت هدلوساتسا هدنلوالایذاج ۱۲۱۹۰ ۰.( یدنفا د تکوش )

 یتاک ناود هداشاپ دجا یرارف بودبا لیصحت یسراف ؛ییرع هدنلف ناوبد



 سبب ۳ سس ۱

 هد ۱۱۸۹ ردیمودم كنسیتفم راصحروس . ( یدنفا دم قوش ) "

 ۰ ردرعاش یدلوا تو

 هد ۰ یدلوا e ضىفتلاب ندلق ( یدنفا قطصمقوش 1

 ۰" یدلیا تافو هدعب بولوا یتاکر ابحهبح

 یلج دج هدافو بولوا سردم ردلهبنشود [( یدنفا نسحقوش )

 یدلواتوف هدنزکس نوا كنس ها یذ ۱۲۲۸ یدلوا یسیاتفقاو كق

 ۰ یدلدنا نفد هبتکموا

 یدالیاتافوهد ۱۲۲۲ یدلو ادعاقتم هرکصو سرم ظ یدنفا قوش ) ۲

 یسیحهصمان زور هناسرتضفتلاب ندنلف هناسرت (  یدنفا دجا قوش )ا
 هدعب یدلوا یحافوقوم هدنلوالا عير ۱۲۰۰ و یربدغ هناسرت هد ۲۹۸ و

 ] ۰" یدلیا تافو
 هیطبضوهدنامدخ ضمب ردمودخم اشا یرون ناف (اشاب دج قوش )

 هناولومردشلا تافو هد ۱۲۷۲ یدیشلوا نازیمربم یدنل وهدننلاضعا یدل

 ۱ ۰ ردنوفدم هاله

 ۱۲۰۷ وسردم بولواهداز یلح یستفم ربمزا . ( یدنفادجاقوش )

 مهدا مها ربا قوش ) یدلوا توف هدعب یدلوا یسالثم باثع هدن رخالا د

 قوش )یدلیا تافوهدعب یدلوا یتالتم باتع هد ۱۲۷۹ و شرادم ( یدنفا

 یدلوا توف هدب یدلوآ یسالنم باتنع هد ۱۳۲۸۱ ردرهش ( یدنفا دج

 هد ۱۲۳۹ و یتاک نولاه بح بوشش ندلف ۰ (یدنفادع قوش )

 یرادهسک فاقوا دعب یدلوا ندناکحاوخ هلا یلن>هرک دن هملق كحوک

 یدلوالواو یراشتسهضاخ هنیزخ هدننوا كنعرحم ۲۵۵ یدلوا راعتحاصو

 هدنسنکیا نوا كنلوالا عمر ۲۵۷ و یرظال نواه فاقوا هدننحر ۵

 یسر هبسانخسلحم هدنسبتلا كن سهدصقلا یذ بولوا یراشتسم تراحت

 تولوا یساضعا هبلام سلع هرکصو یساضعاالاو ساغ هدنرخالایذاج ۹

 ۰" ردنوفدم هدوبا یدلیا تافو هد ۷۱

 یا ماما هد ۱۲۹۵ هلفلوا بوخ یسادص ( یدنفا هللا دبع قوش )
 یسهاب هکم هنسوا یدلوایمالنمكننالس هدن رخالامیر ۱۲۳۷ یدلوا یناطلس

 یسضاق لوماتسا هدنلاوش هد ۲۸۱ یدنلوا لزع ندتماما هد ۱۸ :بواوا



 بس ۱۷۲ —

 ۵ اا وانک اسهدهناح :وط بول وا لصالا ی یاس (یدنفا لعیسانش)

 یساضعا فراعمسلجم«دنندوع یدتیکهلصح هس را قرهلواندنسافلخ ترادص
 با رش هنزغرب هدنمان  راکفا ربوصت یدشبا لاصقنا . هرکص یدلوا
 ۱۳۸۸ بودا تدوع هدنرورمهنسجاقرب پودک هسراب هدعب یدلیتامولعمراهظا

 هکرت یدا بتاک « عاش « انشا هم هجزسنارف ردشلوا توف هدنرخالایذاج
 ۰ یدزاب ییانک تاغلرب

 توف هد ۱۱۹۷ تولوا یسادضک نوباهمرح. ۰.( نوناخ خوش )
 ۰ ردنوفدمهدهمزایا یدلوا

 رذیسهدزکتیبرتكکاچ هنیس ,فسوب رد لرهشیکیهسورب (يلچ یروش )
 یدا یولوم یدارزک.,قیحا یثاب قایا نیلاب هدرللو  یدا شنم بودم
 قادم « یدادغب "یر هدماش هدنتحاس رد عاش یدلوا توف هد ۰

 ۱ ۰ یدنوقوا یونثم هیت,
 ۱ هد ۰ ۹. بولوا ندنراشواچ یرجکیردیلرکبراید ( انا نسحیروش )

 ۰ ردعاش یدلوا توف

 دفک دنزباب ناطلس ند هدازهش ردلهردا ( یلح فسو قوش)

 یدلواتوف هدسات ناخ دیزباب ناطاس رصع یداوا یتاکناوندنکیآ یسیلاو
 ۰ ردرهام عاش

 هدیوژت ر طەكب یصش ىمالالكناخ یاس ناطاسزوایردیلهسورب (یلحقوش)

 ناخروا و نابع ناطلس هددسور یرل هرکصیدلوا یه اشداب مولعم بود تمدح

 EEN یراترضح ناخنایاسناطلسیدلوا راده رغول رتكننآ ضح
 ۰ یدا یعاش ردشمامهدا ماعاهدهسیدزاب همانناهلس

 هد ۱۱۰۱ روند (هداز جنا لسوچ) رد هنر ) یدنفادع قوش )

 زون زکس كم یدبا یعاش رهام هدنف رثک او ملاع یدلوا توف هدیناوخم مایا

 ةجاوخ) ندهقف ( لامکلاولقعلا بایرال لاعتلاةدیز ) سسوم ندفرش ثیدح
 فاقواراهبرت (یدنفا قوش )ر دراو یرا رثا هدنر امان (تاص وصخ حرش تایل وا)(تاضق
 ۰ ردشلوا توف ثراو الب هد ۱۱۰۸ یدنانداینعا بولوا یتاک

 نوا كنیرخالا میر ۱۱۸۱ نکیا سردم ( یدنفا مهاربا قوش )
 ۰ ردنوفدم هدوبش وط یدلوا توف هدنسنلا

 سردمردمودخ یدنفا یربخ یناک راشواچ (  یدنفانسح قوش )
 ۰ یدلیا تافو هد ۱ بول وآی-یضاق هکم ؛ النم ۰
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 هد شا ری

 ترف ۲ فعل | یباولطی ولو لدغو ( یدنفا یش)
 ۰ رد عاش یدلوا

 یدنتفا فسوادک یدلبا دلوت هد ۱۱۳۱( یدنفا دمت عش )
 . رد عاش یدلوا توف ۱۱۷۱ بدنا پاستا هنشمرتاد

 ( یدنفادجم یش )
 قئارلع هدازبرشمیسسهناضف بولک هلوماتسا یدلیادلو هد ۱۲۲۳ ر دیلشع سم

 مور هد.۱۲۷ و یتاک یسک اشا دوځ ؛ سردم یدلوا داماد 4 یدنفا

 یدزک هدراتلاب قزرهلوا یسالنم شعر هد ۲۵۸ بولوا یشخ ا

 هکم هدنمرم ۷٩ هسچدالب هد ۷۳ یینالتم جرح هد ۷۰ یردم ماتا هد ۸

 هدشابعشو یبدات یوطانا هد ۸۰ و یسهاب لوبتاتسا هدنس هدعقلایذ ۸۰ و

 هعرق هد ۸٩ یس ر عرفا ماکح باخمنا سلخ هلبفلاضعا هیعرش تاققدن ساغ

 هدنبس هدعقلایذ ۲۹۲ یسر ماشا لاوما ءرادا هد ۰۱۲۹۱ یسر یسل

 هدنمرع ۲۹۵یدنلوالزع ندنتسایر ماتنالاوما هد ٩۳ یرکسیضاق یلوطانا

 كسم ۰ ردم یدلوا توف هد ۸ یدلوا لکو یرکسعیضاق یلیا مور

 عمالو هللا نص یرامودخم a ؛ عاش لضاف ۰ رصبتم ۰ هدنروما ۰
 ۱ ۰ ردرلیدنفا

 هلا هسور هجرل هنس بولوا نیا ناتسعاط ( یدنفا لئومش )

 ترجه یخد یرالغواو اشا بنات پولک هن هبناتع كلام هرکص یدلوا براحم
 ۱۲۸۳ یدلیا تدوع و تعزع هفرش چ بونلوا تمرح هدنقح رلیدلیا

 دهاحم قلناسقط یدلدا نفد د اشا ردنحبودا تافوهدنسهرع یسهدعلایذ

 هد ۱۲۷۲ (اشاب دوعسم .دجا ) بوسنماکوب یدیا عیهشو لتسارد هدالع یذو
 دجم) لغوارکید ردرواج هدهم کمکم ) اشاد یزاغ ( لعوا یدلوا توف

 رد هدنس هل ا تهدخ هسور كب : ( عیفش

 یولوبر شتا تافو هدنرصءلوا ناخ دجا ناطلس ) ۷ 1۳ ( 
 ۰ ردیعاشو مال ردش ورد

 یک ناودو رادرهمو یهافاچیا ردلومناتسا ) یدنفا دم یسانش

 ۰ ردیعاش یدلیا تافو هد ۱۱۱۶ یدلوا



 E ۱۷ ۰ تیم

 لها ؛روبع هنقوذیدلوا توف هد رخ الا عبد ۸ بولوایسضافلوساتسا

 لسارد « مرک ( یدنفا دج نیدلاردص ) ندنیسردم یودحم یدا ملح.لد

 ۰ یدشلوا داماد ه یدنفا نشور نیش یاده یدا تاذر

 هنداعسرد هد ۰ هدیناخ ملسناطلس رصع ردبنآربا ( یلح یس (

 ۰ ردرهامیعاشر شلوا روظنم هلا دق هن واه روضح ی( غرد باتک) بولک

 رد مودع اشاب دج یدج هداز اشاب ىلع یدس ( كب نیدلاسمش )

 هسا زج روما هد.ب و یسموع *یع دم ین هک تیادر تدا ردضفللابندهبلدع

 ۰ یدلوا توفینوک یحندیرکبكنلوالایذاج ۱۳۰٩ یدشلوایربدم
 ( اغا دجایسث )

 هدنرفصمایا ردبلغوا كناشاب ازریمویدضح كکیدجا لزق ندنسهلاع رای دنفسا

 یماقا كولبو یشابیجوا ندنوباه نوردنا یدنلوب هدنتمدخلوا ناخ ملسناطلس
 هرکصو نلوطاا هد ٩۲ و ماش هد ۹6۸ یدلوا یسافا رادهایس هدعبو هقرفتمو

 هرکصیدلوا بحاصمو ززو هدهلس ناطاسرّودو یدلوا یسکبرلکب لیا مور
 ناب وح كنل وصا همرشودو قردلوا داععا رهظم هدنرصع ثلا دارم ناطلس

 هسردمو عماح هدنرق یتهلکسا رادکسا یدلوا توف هد ۹۸۸ یدلوا ثعاب

 رهام هدرعش یدلوبم اتخ یسهنس ییافو عماح یدتلوا نفد هار وا بوبای
 ردینافو خرات« اشا یسهث یدنلوط ندزوک نوکو » یدنا فقاو هنارضاحمو

 ۱ رداشاب دج یمودع

 باتکلا سیر هعفد کیا بوشیتب ندلاع باب ( یدنفا دجایست )
 ۰ یدلوا توف هرکص ندنلاس ۱۱۰۲ تولوا

 هدنسهکت افو بش بولوا یولومر حابس رادیلشرزرب ) یلح قم )

 لاک ذم ابینسایحا یەک یتافو ردزهامعاشيدلوا توف هد ٩۳۱ یدا

 ۰. یدلیا تایح لیمکت هلا
 كب ندنرادرک اش ردشمزیک هدنیردن مع یتایح تدم  (,یلچ ی )

 "یوم مرش ) یدلواتوف هد ۱۰۰۵ ردراشاوا لئاندهلعٌهیلاع دناسم یغوح

 ۰ ردیتافیلات (ناتسوب حرش ) (ناتسلک حرش ) ( ظفاح ناوبد حرش ) ( فرش
 هد ۱۰۲۵ بولوآباتکلایس ر هد ۱۰۲۳ ردندااحر . ( یدنفایمش )

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلدا لزع
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 شلردنوک ههنطا هد ۱۲4۵ یالوط ندنس هلماعم س هب هرم رکاسع

 ۰ ردشمالکر دقهنتافو قتراو
 ۱۳۲۵۶ بولوا هفیلخ ضیفتلاب ندهنارض . ( یدنفادج نیدلاسمث )

 هلام هد ٩1 یدلدا لزع هدنحر ۱۲۵۵ یدلوا لوا ٌةمانزور هدر

 كنسهجسا یذ ۱۳۵۹ یدلوایبجهبساحم ماپساد ۲6۷ بولوا ییج هبساحم
 ۰ ندنوفدم هدنسهلکسا ناتسب هوا یدلوا توف هدنسید

 جارخالاب هرکص یدلواهدنناوخ ردیلنواهنوردنا . ( كب نیدلاسمش )
 ۰ ردسانش قسوم « صاش یدلواتوف هد ۲

 اشا مساق هدنافو هد۱ ۲۲ ردصودخكتهددلع ) هدددج نىدا سعش (

 هددلع)نالوا نیشن تسو مولا هن رب بودالاحرا هد ۱۳۹۸ یدلوا یعش

 ردشلوا مماق(یدنفا
 ردیمودیدنفا بیدایطصم . ( هداز:فیرش «یدنفاد ندلاسعش )

 ۱۲۷۲ یسالنم رصم هدنمرخ ۲۸۸ بلحهدنلاوش ۱۲۹۳ سردم هد ۸

 ۰ یدلوا توف هدعب بولوایسالنم همرکمکم هدنمرحم

Jنارا هداز یدنفا یرون یناطلس ماما ( یدننا دج ندلایمش  

 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا یسالنم نوزیرط هد ۱۲۷۱ سردم

 یسادضک هدلاوبواوا هدازیدنفااضر . . ( یدنفالیعایسا نیدلاسمث )
 قیما هناسرت نکیا یسفیلخ رس نویلاق ردشاوا داماد ه اغا فسو
 یدلوا توف هد ۱۲۷۵ ةدوعلا دعب یدشلردنوک هد هنطا هد ۱۲۵ تولوا

 - ردنوفدم هدرادکسا

 یعش یدنبشق بولوا نداراح نابعا وناکرا ( یدنفا نیدلاسمت (

 - ردنوفدم هدوا یدلوا توف هدنسیتلا یرکپ كننابعش ۱۲۷۸ نکیآ
 لعهرقندا تافو هد ۱۳۳۸ ندنرلنادویق دناسرت __( كب نیدلاسمث )

 لاحرا هد ۱۲۸۱ یدشلوا یالاربم بوشش ندهناسرت ردسودخم نادوبق

 ۽ یادنا نفد دیدم راچ اب یو یو
 اضر لع ولدنا لوبناتسا ( هداز ییوتکم ۰ یدنفا دج ندلاسث )

 یمالنم ماش هدعب یسیضاق هبفوص هدنلاوش ۲۹۵ سردم  ردنمودخ كندنفا
 هدننابعش ۱۲۸6 كرهزک هدراتابنو یدلوایمالنم هکم هدنل والعبر ۷۷ و



 بس ۱۸ تس
 ردیمودخ یدنفآ شورزهش ( هداز ییهبنادم. یدنفا دم ندلا سم )

 هد ۱۲۲۵ و یسالنمماش ۰ سردم یدلوا داماد هبیدنفا هّللاءاطع هداز رع

 هدنسهیکت یاده ردشلنا تافو هدنسيمرکی كنلاوش ۱۲۲۸ یدلوایسهابهکم
 یدضح . یدلیا تافو هد ۹ ( یدنفادم نیدلای) یمودح ردنوفدم

 ۰ ردشلوا یسالنم هتسوب هد ۱۳۷۲ بولوا نده زود( یدنفا نیل مجد )

 ناخنطصم ناطاس ر دبلن واهنوردناردیمودعاشا دج ا . (كی ندا سم )
 هدنحر ۲۰۳ ردشلوا قرصتم نمرح ینآریمریم هم را بولوا ییعیبام هلا

 یتادقتکر بوق اننا مد ۲۳۱۰ لزملا هدعب بولوا یسک رابجوبق هلبلج

 ۱۲۲۳ یدلوا لزع هدنل والایذاج ۱۲۲۲ یدلوالواروخاربمهد ۱۲۱۷ یدلوا

 یدلیا تافو هد۱۲۱ یدلوا دعاقتم هدعب نا قوت وجر هدنرخالایذاچ

 - ردنوف کم هد وبا

 كندنفا تلا لضف یحش یسکت یحوصن ( یدنفا ندلا شش )

 یدلوا بنمو زا ندنسیکیآ ره هلا تققحو تمیرش اع لبضح زدم ودع
 یدیشلوا محهدنلح كلئاسم قلعتم هتقشرطو تعرش هدقدلوا یش هنر یردن

 یرابا قوحرب هرامعلا ینرع قلعتم هتشرط بادا ردشلبا لارا هد ۸۹ ۱

 ( یدننا دج نیدلایحم ) یرامودخ ی هدنشاب تردا نامزوا هنرلرب ردزاو

 ردهدنفار عیبعش یهاکرد رافوصیربپ هدتشرط هکردشلوا دعاق هتعشم دایح»

 , یدا تاذرب بلاح ینظنسحولماکو فراعرلیاتابحرا یا هنایوزبم
 ندنیسردم ( هدازییامااشاب يلع یلغوا مکح ۰ یدنفا دجا ندلاسهث )

 ۰ ردنوفدمهدهددنکسک یدلوا توف هد ۱۲٩ بولوا

 هد۱۲۸ بولواندنسردم  (هدا زهللادیعحسلا . یدنفادخ نیدلاسفش)

 ۰ یدلدبا نفد هنسهکتیناده بودا تافو

 ردیمودع یدنا ینطصم یلوشراچ رصم , , (اغادجا نیدلاسمٹ )

 ادعاقتمو شلوایثاب یبموهقهلافالالب یساغهداهسلارادضیفتاب هدنواهنوردنا

 رسا تافو هدنستلانواكتسهدعقل|یذ ۱۲۶ بولوا یسلوتمد زااب ناطلس
 ثنرفص ۷ ) یدنفا قداص نسح .) یودع ردشلدا نفد اشا ردصح

 ۳ ۰, یدلدبا نفدهتناپ بودا تافو مدن کس نوا

 هد۱۲۷26:بولوایتمذهناسرت . (هداز یدنفا اطر ۰ یدنفانیدلاسهث )



 حبس. ۳۷ شست

 یدلوا توف هدنلاوش ۱۰۲۹ بولوا ندنیسردم(یدتفا نیدلا سش)
 . ردیداص

 .بولوا یسیحهرک دن یدنفاناتسب . ( هدازسفن ۰ یدنفاندلاسمش )

 نیسح)یودخیدلواتوفهد۱ ۰94 یدلوا یسیناقهمرکمکم « النه ۰ سردم
 لاحرا هدنرفص ۱۱۲۹ ( یدنفا ینطصم ) یودم كنو بولوا ( یدنفا

 ۱۱۱۹ تولوا یسالنم هک سردم ) یدشفا دج ( یودغرکید ردشلنا

 ( یدنفا دج ) ندنرلدیفح ردشلوا توف هدنشاش هدنزوقطنوآ كننابعش
 سردمندندالوا ردشوا توف هرکصندنلاس ۱۱۵6بولوا یسیضاق هکم یخد

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱2۸ ( یدنفا هتلادبع دج )
 هدننافو بواب دعمر . ( لغوارکلود ۰ یدنفا بیبح نیدلاسمش )

 ۰ ردشلدا نفد هاروآ

 اشا ساق هد ۷ ردسودحخ هددیسوم ) هدد دج ن دلاسمش (

 هد ۶ ردشل وا جش هنبرا هناخم ول ومهطاع هد ۱۱۸۶ و وقیی هد ۱۱۵۷ و

 كلا ناخ ییطصمناطاس ی هیکت هدننامزیدلياتافوهداروا هد ۱ ۱۸۵بودکدح

 ۰ ردراشمرویب دیدجت یراترضح

 ؛ سردمردمودخاشا رهابقازرلادبع ( رییدتلاوبا < كي ندا سش (

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدننابعش ۱۲۲۰ یدلوا یسالنم بوبا

 هداروا كنينابر ماما ردیلدنه ( ناناج ناح.هلاببیح نیدلاشعث )
 كنمرم ٠٠۹١ ردشلوا مش هدهح رد یهشبدهدنشقن ته رط ییدلیا داشک

 ۰ رد (یولهدلا هّللا دیع)ر وهشم یس هفیلخ ردشطنا لاحت راهدنش اب کیا ناسکسهدنسپدب

 هللا ضیف ندنسردم ( هدازشواحدوخ ۰ یدنفا دجا نىدلا سش (

 لوبناتساهدنطساوا یسهدعقلایذ ۲۰۹ یس هکم ۰ سردم ردیمودخ یدنفا

 یرگسعنضاف یوطانا هدنمر ۲۱۲ یدلدبا لعهد ۲۰۷ بولوا یسیضاق
 یدلوالیامور رص اسناد الوا هد ۲۱۸ردعلیا لاضفا هد۲۱ بولوا

 یدلوا توف هدنمرخ ۶ یدلردنوک هن هس ور ول نع؛دنرخ الایذاج ۳۳۳

 ۰ یدلکد و لها بولوا ارا سلخو قوطن تیاغ

 ( هداز ناهح ) هکرد (هدازنامطح یوروم ۰ كدج نالا سش )

 ردوفذم هداشاب ردنح یدل تافو هد ۱۲۲۲ بولوا سردم روند یخد

 ۰ ردیدنفا کز هداز برع یداماد
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 تولوا یلوطاناردص هدنردق هلل ۹٩۲ یدلوایمالنم لوبناتساهدهجسایذو
 عهد ۹۹۷ بولوا یسالنم رصمهدنمرخ ٦ ی دلور هدنناعش ۶

 ۱۲۰۰۱ یدلوا لیا مورردص هدنلاوشو ل وظاناردصاسا هدنبجر ۹۹۸ یدتا

 بولوآ مات ثیدلمازاد کیدلیاانكناشاپ نانسقلاراوا یدنلوا لزع هدنرفص
 یتضاقرصمآمایهدنناضر ۱۰ ٤۰ئ دنلوا معناهنسودنک هما ها ۱۳۰ یلسردم

 هل وف هدنحوآ نوا كنرفص ۹ یدلوا دعاقتم هدنمرخ ۷ بولوا

 ریسف یدنا لضاف « ملاع یدلدا نفد هدافو
 حاتفمو مولتو هشاح هسواضم

 حوت ندرودصیودح « رد شمزاپ تاک هیدیاده حورشو تاقلعتهففاومو

 ۰ ردبدنفا

 ندنیلص یدنفا هللا ءاطع هجاوخ . ( هداز سم ۰ یدنفا نیدلاسمش )
 تولوایسالنم هنرداو هسور هعفدييا « هطلع ۰ سردم یدلیادلو هد ۰

 هد۱۰۰۳یدلدنالزیعمدنیحر ۱۰۰۲ قردلوایسیضاق لومابتساهدنلاوش ۱

 ردص هدشناضمر ۱۰۰۹ یدلد الص ۱۰۰۶ بولوا یسیضاق لومناتسا انام
 یدلوا توف هدنلاوش ۱۰۱۱ یدلوا دعاقتم هدنرفص ۱۰۱۰ بولوا یلوطاا

  ردیدنفاد ییودح یدا جلب Dna ع رد وفدم هدنب رق افو

 ۱۰۱۳ بولوا سردم زدندنساروام موژرحش , ( یدنفا نیدلاسمش )

 ۰ یدبا لصاف ردنوفدم هدنحراخ یسوق هردا یدلوا توف هدنناضمز

 ( اشاپدجا نیدلاسمث )
 یرادرتفد یلوطاا هد ۱۰۰۶  یتبما رهش : هقرفتم بوشش ندلق «ردیلمدنا

 یدلدا لنج هد ۱۰۰۷ بولوا یا قش رادرتفد هدبنسهدیقلایذ ۱۰۰ و

 بودکهاربا هلبااشاب نانس ءداز هلافح هدعبیداوادعاقتم هلیبها یکبرلکبهرکص
 رادرسویسیلاورکی زاید هلنرازوثیاب هد۱۰۱۳ بولوا رادرتفد شاب هد ۲
 بولیروتکندامسرد هدمبو شقک همورضرا بویمهروط هداروا یدلوا ییاقماق
 سم هدایز قتمو اص ردشملوا توف را ود ۱:۳ یدلدا دعا

 كنو ( هداز اشا یبمش ) یب یرهشکپ ندا تافو هد ۱۰:۸ یدا تباذرب
 ۰ رداشاب نیما دج یدشح ردللوا ودع

 بول وا ندلاوم ردسودمیدنفادعع یسالنم یقح( یدنفا نیدلاسمش (

 ۱ . یدلوا توفهد ۶



 تب ۵ بت

 همور ندرادصو ردشلوا بصن مالسالارش ندکلر E | ۳1 لسا

 رلکب یلوطاناو ییا مور یدنا راردبا مدقت هرلرکسعیضاق رایکب ,رلکپ هاک

 موراشاب ناسح لو رام هد ۱۰ ۷ رددرتا كىو ثكابا مدقت هنسهقشب ندراکب

 قلطمهجخاوا مور ردص یدنفا زب زعلادبع رکسعضاق هدقدلوا یکی رلکب یبا

 دارزو قیرنا نکلا هدنواه ناوند .یدنلوا :نامرف یسلیا مدقت هرایکب رلکب

 قبرا نکل لقتسم نکرولک نلواح رولآ بآ هرکسضاق بولوا صوص
 ٠ همیرشلا ردص « حاتفمرش ۰ داده حرش ( ناقلات ) ردشلوا ثعاب هنساک
 نیدعاقتمیردار  تالک قلعتم هری سفت ۰ ینا قیلعت فقا وم ولت « دیرجنذیشاح

 توفهدنلوالا یذاج ۹۸۷ ( یدنفا یھش ) قبسا یستفم هرقنا ندننسردم

 هد ٩۷۷ ( یدنفا ار یطصم ( ییودح یدا یر یاروو تيدا یدلوا

 ( یدنفایضشدجا ) یدیفح یدنا عاشو ےک یدلوا توف هدنشاي شب یرکی
 یود كن بولوا ( یدنفا لیعاسا یدن رس ) مودع كنا ردندیلاوم

 زادرتفد هدضودخ رب كتهداز یضاق ردیدنفا دوعسلاوا ( هداژ ید رس )

 ۰ رددنفا نج زلادبع
 شردم" ردمودع هّلادبع . ( شروع ۰ یدنفا دج نیدلاسمش )

 .ردکن و (راصبالارب ونتحرش)یدلواتوف هد ۱۰۰ ىدا

 افلخ یاو رشد اد بعد یسر دل ساو س . ۰۰( هرق ۰۰ یدنفادجنانیدلا سمٹ )
 هدنافو هدنح رات ۱۰۰۰ ) یدنفا مر ( یردارب یدناندهنظم بولو | ندنس

 نامرف یسک هتداعسرد «دننواهرفس یرکا ردشلوا یهش یتولخ .هدساویس

 لاحرا هد ۰۶ هدنندوع هساونس ردشمامهلک هلغلوا ریپ تیاغب بوليرو

 لغوا ردندتافلأت هرتاسو ( را راهح بقانم) ( نفراسعلا لزاتم ) یدلیا
 (یدنفادجا) یودخرکیدبوداتافو هد ۱۰۰۵ هددنیدک هنر (یدنفا لو )

 ( دیحادبع ) یودعیدنفا مزغ یردارتهلکلبا تافوهدندمزا یدک هشرب
 ردمدتهش» رددتفا یرون  دحالادنع یس هداز هربشه ردشلوا میش یدنفا

 توف هدساوس هدناضمر ۸ ) یدنفا ىلع ( ج ندرانو .یتح

 ۰ ردشلوا

 لیصحلاب ردغاب هرق هیفک (  دجاالنم ۰" یراصنا دجا نیدلاس )
 هنردا هد ٩٩۰ و ماش هدنل والایذاج ٩۸٩ یدلوا سردمبولک هد اعسرد



 ۱ ٤ت

 نامزوآ هدک دلک هدحوو ردنا رک ذ یرهح یدلیا تبانا ندرلیدنفا زکسم
 رایدربدناپ هبوازرم هدربمزا هلترایز یکیاهداسیننم ناخ میلس ناطاس یا روا

 هد ٩۷۵ یدتک هنسددواز یلح النم هدمربت هرکص بوروتوا هدنا رلهنس هجن

 یتح یدنا رردیا نط رهاظ لها هلغلوا یداتعم صقرو نارودیدلواتوف
 یهشیرقا زادو یدنفا هللاروئو یلح دم هداز رادرتفد یرلیضاف کرو هربت

 یرقلارادهدنحاصم رارولوا رضاح هر ذ سلحقافتالاب هدازلالبو یلحدن

 بوبد رداطخ هداز لالب رولیدما ركح هرفک بودا روهظ اطخرب ندنفش
 عونع میش هجندبا زارنا یتساوتفدوعسلاوا یدنفایضاقدلر هه درولک مزالرافغتسا

 مد رولوا قشع تیم رک زانا زمگیدنذ ردیهلتو .صقر هلن یاوه نالوا
 یزاغوبهلتمارک هب كندنفا هتلارون دینکو ردد هتسهعموص بوربو باوج
 هلزیزع بوبارغوا هبهعرص ارقلا جش رلید وقع ندخش هللا راقفتسا رولبقیص
 ۰ رارولوا توف اف هداز لالبو ءرهشود ندنآ هداز رادرتفد رک هلبساعد

 ردیلغوا ییسح فسوب نیدلا ماوق ( یدنفا دجا نيدلا ست )
 یسضاق هرونه ةنيدم هدسحر ۷ یدلوا یسئتفم ماش ۰ هساما ٩ سرد

 ۰ ردسسلا 28 دسیدلواتوف هددنسوا هدنرفص ۹۸۰ قرهلوا

 سردمردیمودخ كنيدنفادجا نیدلاسرع  (یدنفادج نیدلاسمث )

 دج هدازهش هدعب یداوا ابطالا سر هد ٩۷٩ یدلوا یببط نولاهیارسو
 ۹۸۳ كرمدا ماودهتندق تمدخ هدناجت را هدازهش یدل وا لمم هناخ لس ناطاس نب
 ,یدا رهام هددیوحم و هدننه نفو هضایر مولع ردشلوا توف دنس |یذ

 ۱ ۰ ىدا صقان یتابط نکل
 یردب هکردیمودخ كنمدلارددلوک (  هدازیضاق ۰ یدنفاندلاسمث )

 نایلس ناطاس هد, ۹1۰ پودا دلو هد ٩۱۸ ردیسناپ ید رحرح

 هدن رقص ۹۳ یدلرومس ناسحا ېر هدنماتخ یرل هسردم كن رترضح

 هجط|یذیدلوا یرکیعیضاق لیامور هدنرفص۹۷: بولوا یسضافلوبناتسا
 هددت ردا هدرفص ٩۸۱ یدلباترع هب هردا هدعپ یدلدا دعاقتو لزع هدنس

 . عیب یدلبا اعتسا هدنسهعس|یذ ٩۸۲ بولیرو یسهسردم ثیدماراد

 ""ردنوفدم .هدامارق كح وک یدلوا توف ینوک یحرئوا كنرخالا

 یدجم , یک هدهنردا كنيرد ردراو یسارقلاراد دعسرب ردش ینس
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 سم ۳ — ۱

 یدلیا تراهم زارا هدنشه « هسدنه « هقف ؛ربسفنبول آ تزاحا هدرصمندهتس

 د هعیرمشلاردص یداشیورد «دهاژ ۰ لعیدلواتوف هد0۰٩ پولوا سردم
 ۰ یدلیا اشنا روح رب هدب ونا یدزاب هیشاح

 ماشو سردم ردیسهلوک میهارنا ولهیساما ( یدننا دجا نیدلاسکث )

 ۰ یدنآنیدتم ۰ تبیداءروبص«روفویدلواتوفهدماش هد ۳۲ یدلوا یهدضاق

 هد ۹۵۰ بولوا ندنراسردمنص . ( قرو ۰ یدفادجاندلاسفث )

 ۰ ۰ یدل وا توف

 ماشو سردم ردلعوا یلج یتطصم لیلو ) يلجدجا نيالا سش (

 ( یلح دجا فاق ) یدلوا توفهد ٩۵4 یدلدا لزع هدعب یدلوا یسیضاق
 بولوا ندارعش یدند هداز فاق هب ) یلح داشر دو ( یودح هلکمند

 یودخكنا رددنتا هللا ضف ندرودص یودخ رکید یبلیا تاقو هد ۰

 ۰ ددا یخ
 یدنفا ندلاربخ هجاوخ ردولنامرک . ( یدنفا دجا نىدلاسمش )

 ردشملوا یسردم یسەسردم ناخ ملس ناطلسویسردم نفع تولوا ندنرامژالم

 . یدلوا توف هد ۷

 نیدلا ماصعو ندنساع ناسا رخ ( یاتیق .دجندلا سعش )

 . (نومرلاعماح) یدا هیقف ۰ دهاز ملام یدلوا توف هد ٩۱۲ ردندنساکرش

 ۰ ردرافیلأت ( ناقل حرش) (هاقو حرش)
 دجا دیس بولوا یدنبشقن ردیلهبهاوک ( یدنفا نیدلا سمش )

 ناطلس یدلواتوفهد ٩۱۸ ردشلوایُش هدهسورب « رکصیدلوا دنرح ده یراخم

 رهظمو شما ربات ین بولیدروتک هدقدلوا ضراع سیرقن هناخ نایلس
 ٠ ردشلوا یسناهاش ماعنا

 بولوا ندنرادرک اش یدنفا لع لیبئز (.  یدنفا دجا ندلاسش )

 1 یدزاپ تاقیلعت دد هربتعم بل یدلوا توف هدراهنسون ید س ردم

 ۰ ردیردارب یدنفادجم نیوخا ۰ ( یدنفا دجا نیدلانیمش )

 یدلبا دلو هد ۱ ردلعوا نیدلا ی كربس (یندنفادج | ندلا سش )

 رد راصلح مش ( یهریز۰ یلا) یدلواتوف هدنلوب عحهد ٩۷۶ بولواسردم
 ۰ یدزاپ تاقلعتهب هد ده

 و لبنس ليصحلا دعب ردیلهربت . ( لیوط ۰ یدنفا دجا نیدلا ست )



E Bi بنز 

 یدا رم هدناسو ییاعم « بیدا یدا لئام هلزه نوفا عاش هدونالت
 ۱ ۰ یداپ فلاتر ولدآ « تکرب » هدراودا ع

 ۶ برلویودخ وچ راد ۰.( یساسدمم ہدایت )
 یدا تاذر میصفو هذا هدلوصا 2 یدلبالاح را هد 7

 هد ٩۰٩ یدلوا یستفم هبساماو سردم ( یشام دیچا نیا سکت ۱

 یدک هو هبقف یدلوا توف
 ترادص مازاد زارق نیسحهاش ) دب او سم هنيا دیع نی دلا ست (

 ورسخ )موظنم و (یهاشج را ) ید وا توف نکیا ی یوزم هد یدک الع
 ۰ ردراو ی ( نیریش

 ردسودنم ناکی دم النم ن یلابفسوب ( یدنفا دجا نیدلاسعث,)
 ی هدلع ردرا ویماح هداشاب مساق ردشلوا ت وفەد ۰ رد دناضف
 ۰ یدنا بیدا «بیهم

 توف هد ٩۲۰ بولوا ینیضاقهفک ردیاهسورپ ( یلح نیدلامث )
 ۰. رد عاش یدلوا

 ناملسناطاس لئاوا یدآ ندناصو ردرل ومطسق ) یلح نندلاسمش (
 ۰ یدا عاشو رهام هدرا رداع یدلبا لاح را هدہناخ

 عماج حرش یدلوا توف هد ٩۳۰ ردندااګ (یمقلعرچ نیدااسمث )
 . ردضل وم (ربنلا بكوكى ف ریفصلا

 ردد عیالع ردیمودح یزوطامساق رکب وا ( دم نیدلاث )
 ۰ ردراو قیلاتر سیشن یدل.الاشرا هد

 تاذ لماک رب یحاصم لوا ملس ناطلس ( یدنفا دجا نیدلاسمث )
 ۰ ردیدنفادو ی ودحم ىدا

 ندنسافلخ لاج یلراصحهرق ردیراصح هرق (  یلجدجانیدلا سمت )
 هد ٩۳ بولوا یرصاعم هللادج جش ردد رک اشینامرک هّلادسا طاطخ بولوا
 تولوا كنس ودنک طخ یک هدنرا نع ردنوفدم هدهها دوس یدلیا تافو
 لوق رب یهتنم اکونهدنجما نیطاطخ "هلسلس ردشعوق نسح یدرک اش ینح رات
 . ردراو

 ماص ردیمودخ كنءزجیضاق (  يلجبرع .یدنفادجا نیدلاسمش)



 ۱ ۱ تا ٩٩۱ تس

 سا ) نذنرامودخم یدنای دح-رب هدلوبناتسا بولوا شرب لماک ملاح ردراو
 توف هد ٩۱٩ ردشلوا یسلوتمیناقو|نناتداناطاسو ناطاسربما (یدنفاهللا

 ردیکحوک كنرامودخم ( یدنفا هّلادج ) یدیشلتوط یغایا ریو یار یدلوا
 دیزببناطلس رصع بولوا غیش ردیمودخ كوين ( یدنتاةلادعس ) ردندارعش
 ندهفوصتمهرکصو ندالع ادتبا ( یدنفا هللا لضف ) "یدلیا لاحت زا هدننا ناخ

 یسهفیلخ هنر هدنلاح را نیدلا سم قا ردراو لعوا بود هدر یدلوا

 بولوا ( محرلا دیع) لغوا یرصم هدرب ندنسافلخ یداوا هزج یماش
 هدشودكناو رع مودع یدنفا هللا رفا ندنرامودنم ردشل وم (همانندحو)

 ۱ ۰ ردریدنفا دج

ekنیلک ر دندن راد ج هحاوخ نسح یسفیلخ ریما ) لو نیدلا سش  

 دزاب ناطاسرصع بودا ان یبدصسم ناق ىج هدهسورب بولوا ندحاشم
 ردندنفازشا هسوریدالوا یدنا رادلام یدنلوا نفد هناروا هدنلاحترا هدینات

 نا ردیلغوا  لیع اسا یناروک  (یناروک النم ۰ دجا نیدلاسمث )

 لعو میم هبا ناخ دم ناطلس نکیا هداسینفم یدوقوا ندناکی النمو رح
 هلکیدوفع هدقدنلوا فلک ترازو هدنرانواه سولح یدلوا ثعاب هنلضفو

 نداضق یدلوا یسیضاقهسورب هلبناقر ارزو هرکص یداروس بصن رکسیضاق
 یسضاق هسور ۳ بودا تدوع ةوعدلاب هد ۲ یدتک هرصم هدنل نع

 یتیصو ینوید یدلیا لاحترا هد ۸٩۳ یداوا مالسالا میش هد ۸۸۰ ردشلوا

 یتیصو هلضو هریصحرب یشن یداروبب هوست ندیهاشداپ فرط هچیجوم
 یدا نانا یرحو یغوط بولوا رصتهو لضاف یدنلکروس هدرب هرزوا
 ۰ ردنوفدم هدهسور تولواهملا رک وهماقلالیوط یدناردنا نارق مخ دوهک ره

 ۰ ردراوحرشدیراحمو یریسفت

 نویمالم بولوا ییاجدنا ( هنهرب ریسریم ۰ دم دیس نیدلا سفت )
 ۰ ردشابا تافو هد ۸ یدا ندنظمو

 دهبنامع كلام ةوعدلاببوبوقوا هدجم ردنا . ( یی نیدلاس# )

 ندیسوو یدمهدا هظفاع یتمعوب قحا یدلوا یناطلس تافثلا رهظم بولک
 ةسلا ردشلیا لا را هدنطساوا ی رصع یاتدزاب ناطلس یدلکل لخ هنعامد

۱ 



 EDT را واتس

 - «دننافو بولوا جش ( نیدلا ردب دوم ) یسهفلخ كريما ءرکص یداوا توغ
 مش ) هدنلاح را هدنرصع ینا دزناب نانطاسو یدلوا ( هّلافطل ) ییودخم

 ( یدتا دجا ) یود هدننفو ( ها فاما نب نج رلادبع ) ەدعبو ( دواد

 هلا فطل) یمودعرکید هرم ردشلیا لاح را هدندهع لوا نایاس ناطاسبول وا

 هد ۹۸٤ بولوا ( یدنناقطصم ) هنیریدلواتوفهد ٩۷۱ قرهلوا ( یدنفا

 دځ) هداز زب زء جش یسهقیلخ هد ۱۰۳۹ هدننافو ( یدنفالع) هدعبیدلوا توف

 بولوا یدنفا نطصم یودخحم هدنلاح را كرهشود قدنا هد ۱۰۹۹ ( یدننا

 لع ) یسهفیلخ یال هرکص. یدلوا ۶ مش یردارب هل لاجرا نوک یعناسکس

 رداقلا دسع هداز فرشا ءرکض یداوا توف هد ۱۱۲6 بولوا ۶ جش ( یدنفا

 ندکصج ۱۱۲۰ بولوا قحا [ میش نب ( یدنفا هّلا فطل ) ندنسافلخ یدنفا

 ۰ ردشملوا توف

 ۷۵۱ ندنباص فسوب نبع نب دع ( یرزجریلناوبا دم نیدلاسمش )
 رار هليا روم هرکص یدلوایسیضاقماش بولوا ندنسالع رصم یدایا دلوت هد
 دج یرالغوا ردندارق ربهاشم یدلبا تافو هد ۸۳۳ یدتنک هح قردشلو

 راد رردندالع ید . قصما لضافلاوبا « دجا رکی وبا . رغصا دج ؛ ربکآ
 ۰ یدلاق هبهرکص ندننافو رکب ونا رایدایا تافو لوا ندنسودنک

 بولوا ندع یالع ( یهدلا دجا نب دج هلادبعونا نیدلاسمث )

 فشاکلا . لارکلا بید ۽ مالسا لود خراب ردندالضف یدلوا توف هد ۸

 ۰ ردندنافل وم لاحرلا ءاعسا ةف رعمق

 هدنتدوع ندح بولوا یسیشاب نابراس كنىراترضح عاف  (نیدلاسئ)
 : رد وسم هما یشاپاقس هدهب اح وط یدلیا تافو هدماش

 هد ۸۷ بول وا ندنرلسردم هسورب (زوقکید. یدنفادچا نی دلا سمش)

 ۰ ردکنو حاس ع رش دوصقم حرش یدلدانفد ههسور ردلطاف یدلوا توف
 ( قا ۰ یدنفادع نیدلاسش )

 یجاح یدلیادلو هدقشمد ردلعوا كنهزج ندندالوا یدرو رپس نیدلا بارش

 ابادنز نیدلاخ ترضح یدناوب هدنهف لوماتسا بولوا ندنشرط یلو ماربپ

 نديف كاوساتسا یدتسا فک ییعقوم یرابلا هنع یضر یراصنا بولا

 یراهلاسر ندبطو فوصتیداانشا هبط یدلوا توف ۸۸۰ ,یدنیکهکشوک هرکص



۱ 

 یدلوا توف هد۷ ۲۸ زدم و دم كنا رخ فی رشدس (دع ن دلا سمش)

 ٠ ردلضافر شما ماعا نح رش طسوتم كاب ردد

 ۰ یدتا عرش ییراخم ردشمل ا لاحت راہد ۷۹۸ ( ینامرک ن دلا سش )

 ندلا لاجو یودخم هادخ نب هزج ( یرانف ۰ دمحم نيدلا سمٹ )

 سردم یدلیا لیصح ندندلا لکا هدرصم هرکص رددرک اش كنتارسقا

 یدلوا توف هد ۸۳۶ اب ۸۳۲ یدلوا مانالا یتفم هعفد كليا هدهینس تنطاسو

 یرش صشت عماجو یحرش هیسش یدا رصع مالسالا ْمشخد الضفوالع
 یدلیا لاکا یو هددسورپ ( هاش دج ) مودع بوبا نامزب هدوحم ردکنو

 (یدنفافسوب )یبودنعرکیدیدا ملعو یک ذ تیاغ ردشلنالاح را هد٩۸۳ هدوب

 یدامادو ( یلح نسح ) یتودخ كهاش دج ردشلیا لاحت راهدیافرصع هوا

 كهاش دج ردسدنفا ردح یود كنون بولوا (یدنفادګ هدا زیس ومیضاف)

 ندرودص یبودح كشدنفا فسو رد ) اشا دج ا ( ر زو هدیمودخرب

 هاشدع نیدلا یع) ندرودص یرامودنع كنون بولوا (یدنفا ىلعندلاءالع)

 كخدنفا هاش دخ نیدلا یو رد(یدنفاندلایحم) مالسالا عش هل ا(یدنفا

  ندیلاومیودحیدنفایرب نددافحا رد(یدنفافسو)و(یقابلادبع)یرامودخع

 ۰ رد(یدنفاءاشدج )هلا (یدنفادجخ) یضشیرلمودخ كنا (یدنفادوم)
 ۰ ردیعاش یدلبا تافو هد ۱ ردبلاراح ) یراق ۰ نیدلا ۱

 هد د| رح هدهسورب ردندالع ريهاشم ( دجاهحءهرق ۰ دجا نیدلاسمت (

 ۰ ردشما فلأت ینحرش هست هلا بتکض عب یدلیا لاحترا نکیا سردم
 نيسح يلع یرش رد لارا ( ناطاس ربما ۰ یراح دج نىدلاسمش (

 یدلوا راکو راغص مس ردشلنا نطوت بولک ههسورب ردندناداس بولوا

 بودا تع یک یدالوا دندن قاب ریصقت ناخ دنزاپ ناطلس مر دلی

 ندننارضح یا ناخ دارم ناطلسوناخدجم ناطلسیلح ردشمتا موزتیتسهعرک

 یدلیاتافوهد ۸۳۳ نالوا (ریمالاقتنا )یخ رات هدهسور ردشمروک تیاعر ید

 یلیسارق ندنرلد ره هدننافو یدا لماکو لضاف ندهنظمو ندنشرط یشح رون

 یلج بولوا ( یرک اذابب ) هدیرب ندنرادیم ردشلوا جش ( هحاوخنسح )
 هدنا توبای عماج هدر هاک زاغ هدهسورب یدلیا لاح راهدنرصع ناخدناطاس

 هده سورت بواوا ) باب ناضمر ۱ هدد يه كوب ردندهنظم هدوب ردشلدنا نفد



 یمن ۱۵ ۸ دم

 توق رد ۱۳۲۰ یدلوا ندناعحاوخ ضیفتای ندلق , ۰.( یدنفا بکش )

 . ردنوفدم هدوبق یرک | یداوا
 بیجت محرلا دبع (٠ هداز اشاب هّلادبع ئان ۰ كبمحرلا دبع بیکش )

 ۰ ردیمودع كکب

 ( اهایدع بیکش )
 . هعطاقم دنابلاس هد ۲۶۷ و سبو هم بولوا ندنسافلخ یلف نواه ناود

 ۲۵۳ ویسافلخ یدما هدعب و یناکرس غروبسراپ هدنرحالایذاج ٩ و یسح
 . عبر ۵ یتاک هیلحاد تاضورعم هده ا یذو یدما هدنرخالا یذاج

 هردنول هلس هام یل راشتسههبحراخ هدنمرع ۰٩ یسکلکب هرن كنرخالا

 یروشراد هدنایعش ۵٩٩ یساضعا الاو سلع هدنس هدعقلا ید ۰۷ یریفس

 رومأم هماشلا هیرب هدنناضمر ٩۷ یرظا هحراخ هدنلاوش .٦ یماضعا

 بولوا یربفس هنایو هدنس هدعقلایذ ۰۲ یربفس هردنول بنات هدلاوش بواوا
 لکو یرظاب یواعد هدنرخالا یذاج ٩٦ یدلدنا لنع هدنس هدعقلایذ ۶

 رع مرکآ رادرس هدنلوالا یذاج ۷۰ بولوا یساضعاالاو سلخ هدناضرو

 ثنسهرخالا یذاجو یراشتسم ترادص هددوع بودا لاصبا نامرف هناشاب

 كنیرخالاغسر ۱۳۷۱ تولوا یس رالاو سلع ترازوفمتراب هدنحوا یمرکی

 تباتکو تیاردو لقع ردنوفدم هدنسهلکساناتسب هدوبا یدلیا لاحرا هدندرد

 هردنول هد ۵+ یدبا مقتسم :فیفع«فقاو هتسایسروما. عماج یطخ نسحو
 ردموحم((اشابفراع دجا ) یودخش ردشلروک یتمدخ نسح هدنسنارفنوق
 هدنرب یرکی كنلوالا عبر ۱۳۸۱ قرهنلوب هدنق هجرت ( كب بیجت ) یردارب
 نالوا توف هدنربنوا كنبحر ۱۲۵۳ بولوا یرد هدرادکسا هللا لاحت را

 ۰ ردشلدا نفد هتنای كب یروند یرادهننزخ كد ینطصم هداز هنا

 ردندنسازغش یرصع ینا د زاب ناطلس ردیامومطسق ( ك یتکش )

 ۰ یدنا سانش یتسوم

 ضرع اشا ینطصم الال هد ۹۸۸ بولوا یب ناتسعاط ( ك.لاعمن)

 ۰ یدلوا توف ًاعطم بوسا تمدخ
 هد ۱6 رد دش مح هرس سدقنیدلاالحان الوم ترضحم (یز ربت ن دلا سم )

 ۰ یدلوا توف هدهنوق



Ek ۱۰: اک 

 قیرفو اولریمو یالاریم ضیفلاب ندهناهاش رک اسع . (اشاب یرکش) ۲
 ةقرف هدنلاوش ۷۹ و یسیئر یسودرا یلوطاتا هدنا والایذاج ۲۷۷ یدلوا

 ردشلواتوفهدنلاس ۱۳۸4 بولوا یسئر ودرا یغکیا هد ۱۲۸۱ یس ر هزاع
 ۰ یدناراو یسههرکسع تامولعم

 لوخد هد ۱۳۶۰ هنرکسعیګوط هلیادلوت هد ۱۲۲۰ ( اشا یرکش )

 یساولریم یجوط هدرانوباه یودرا بولوا اولریم هد ۲۸۰ عیفرتلابو شا

 ۰ ردشع| تافوهرکص ندنلاس۱۲۸۸ قرفلوا

 هنیراترضح ین ناخ دوج ناطلس ردینوردنا ( كب دجا یرکش )
 يحیدلیا تافوهدنسیدكننابعش ۱۲۸۳ حورطابهد ۱۲۹۳ و شما كلصتتام

 لاوحا لساقاسالاب لاجر جش ( كب یرکش ) ردشفلوا نفد هنسهکت یدنفا

 یلهسور یرظان نوباه فاقواو هصاخ ٌةهنزخ یسر یقوسیموق

 "الوزعم ندننلف رصتم هرشط ردیرییک مودم كنبرلترضح یدنفا اضر ىلع
 ۰. ردزوفدم. هلنکب رلکب دما لاحرا هل ۹۰

 .ادنقک هبیدننانیدلادعس مالسالازیش ؛سردم ( یدنفانسجیرکش )

 هکمبول وایرکسعماسق هدعبو یسالنم جرخمهد ۸ هرودو یسیتفم هناوط و
 رادهصح ندلع ۰ مالکریم« قوطن ردشلنا لاحرا هد ۱۲۹۷ و شلوا ىس داب

 یرکسع ماسق « الثم  سردم هدو ردمل وماتسا ) یدنفادج یرکش ( یدا

 لاحمه هلىشادماب بولوامدآ رب یهز رجهدو ردشلوا توف هدرلهنسوب یدلوا

 ندنتابن بلحو شلوا النم ۰ سردم ( یدنفا دجا یزکش جالا ) یدا

 هنسهکت یدنفا یمالس هدههاچ یدلوا توفهدنزکس كنبحر ۱۳۰۱ الصفتم

 : یدلدا نفد

 هد ۱۰۱۲ یدا یناهفصا ردند هنناربا یارعش ریهاشم ( یکش )

 ۱ ۰ ردشلوا توف

 توف هد ۱۱۰۱ بولوا سردم ( هداز یعقمشپ . یدنفا بکش )

 ۰ ردیعاش یداوا

 ردیرتهک ردارب كندننا لع یاکن ردلوساتسا ) هدد رع بکش )

 رش ییا ولها تاجو نجات واک یا ا یو وا

 ۰ رد عاش یدلوا توف هد ۱۱۵۳ یدلوا



3 ۷ ETN ۱۸ ۲۲ ۵ + 3 و 0 ۳۶۰ i De TS 

 ۳0 دم 10۲ تب

 یجوق هلع هرکصو هنادوبق ضیفتلاب ردیل هناسرت . ( اشا یرکش )
 یرومأم هتسرک هلافرصت دسزا هد ۲:۹ ینرصتمسودرهدءب ردشلوا یشاب

 بودا تافو هدنسید كنلاوش ۱۲۰۸ یدلوا قیرف ههرشو اول ريم هرکصو

 ۰ یدلدیا نفد هتسهرد دجا دیس

 یشا یجوبق ہد ۲2۱ بولوا یلاع ردص یصیفتت (  اغا دج یرکش )
 یدلدنا لزع هرکص بولوا نوباه یتصیلت هدعب یدلوا یساغاراسبنایعفولعو
 ۰ یدلوا توف هدنسللا نوا كنسهرخالا یذاجج ۵۹

 ندنراسردم درود " ( هداز قعفسو ۰ یدنفا دجا جاحلا یرکش ۱

 یسالنم هللف ا یذ ٩۰ و دادنب هد ۵۳ و شعرمهد ۲۵۱ تولوا
 ۱۳۲۷۶ و ییضاق هشدم هدنمرغ ٩ و یسداب هکم هدنلوالا یذاج ۲

 تافوهدشناضمر ۱۲۷۰ یدلوا یرکسع ماسقو یسها.لومناتسا هدنرخالا عید

 لالخ ) ندنسلاوم ه رود 8 یدبا ماع یدلدا نفد هنسوف هنزدا بودا

 ۰ یدیشلوا یسالنم توریب هد ۱۲۸۶ ( یدنفا لاص
 هدنلاوش ۲۵۰ بولوا یتاک یربم . سردم ( یدنفا دجا یرکش )

 هال نع ندکلشتفم هد ۵۳ یداوا یسالنم رادکسا هد ۰۲ یشتفم نواه فاقوا

 فاقوا E هدن ها یذ +۰ و یسالنم هکمهد ۵۸ هسچ دالب هد ٤

 یدلواییضاق لوبناتسا هدنلاوش ۷۰ و یسهالومناتساهدنبحر ٩۵ و یثتفم

 هدننابمش ۷۹و یسبا یلوطالا هدننابعش ۷۲ هرکص یدلردنوک ه هيهات وکه دعب

 ۰ یدا یرح « مع یدلیالاحراهد ۱۲۷۷ یدلوایسهاب لیامور

 یدلوا اولریم هدنلاوش ۲5۳ و ییالاربم یراوس ( اشا یرکش)
 ۰ ردشلنا لاحرا هد ۱۲۷۸ نکیا ندنناکرا یلوطانا

 ردلغواكنجنویفارم هدارسقا ( هداز ینوبفا ۰ یدنفا د یرکش )
 یا ماما هد ۱۳۹٣۸ بونلا هن واه یارس هلغملوا بوح یسادص ردشملوا ظفاح

 . میر ۷۰ یدلوا لوا ماما هدنلوالایذاج ۱۲۹۹ یدلوا سردمو یهاشداب

 یدلوا یسهاب لومناتساهد ۷٩ و هکم هدن رخالامیر ۷۵ یس هابریمزا هدنرخالا

 هدنرفص ۱۲۷۸ یدنلوا لزع ندبناطاستماما هدنرخاوا یه ایذ ۷

 يحم یدلیا لاحرا هدنسیدب یمرکی كنناضمر ۱۲۸۱ بولوایسهاب یلوطانا
 ۰ ردشلدا نفد هنسهکت یدنفا



 بس ۷ بش

 یدنا خالد ندرودص ( هداز یعرف ۰ یدنفا نطصم ت

 هدنسبکیایمرکی كنلوالا میر ۱۲۰۱ یدلوا یسالنم هسور«سردم ردیمودخ
 ۰ ند(یدنفاقابلادبعهداز یک اوک )یدامادیدلواتوف

 یسالنمماش ردیمودنت یدنفاهللاذمصن . ( هداز تمعن ۰ یدنفا هتلارکش )

 ۰ ردشلوا توف هدنوربب هدنل والایذاج ۱۳۰۲ بولوا

 یدنفا محرلادبع هداز یدنفا لیعامادواد , ( یدنفا د هتلارکش )

 یدلوا توف هدنسیکیانواكنلوالا عیبر ۱۳۲۱ نکیآیناک هناحرضردمودع

 ۰ یدیا خیلپ یعاش ردن وفدم هدنسهعدج قایرا

 یهش فیرش ٌةقرخ ردمودخ یدنفا نانع ( یدنفا دج هتلارکش )
 هنسوا یدلوا توام هد ۲۵۶ و هیردا هدنلاوش ۲۰۲ و سردم بولوا

 ۰ یدلدا نفد هدوقیرک | یدلواتوف هدنشب كناسش

 ۱۰۵۸ یدبا یسهبحاصم ناخ مهاربا ناطلس ( نوناخ هرات رکش ])

 ردشلیا تافو هدع ریاهدنطسا وا

 هل راترضح لوا ناخ نایلس ناطاس ردندنساما درک ( ك یرکش)
 بولوا ندارعش یدلبا لاحرا هدرصعوا ردشفلوب هدنرلرفس نارباو دارفاب
 . ردشلیا فیلأت اظن ییهبعلس تاحوتف

 . ردعاش یدلیا لاحترا هد ۹٩۰ نکیا مک ( يلح یرکش )
 هحالایدلوا توف هذ ۱۱:۱ ردندهقاشععاشم ( یدناد یرکش )
 ۰ ردعاش هلسقا(یسمح)ردنوفدمهدننابن دلاءالعلغوا یلح یسیاپ ید

 توف هد ۱۱۷۸نکیا یسیضاق قجحهور ( یدنقا ینطصم نم (

 ۔ رد عاش یدلوا
 كناغا نیسحیسشابیجشا نولاه یارس ( یدنفا ینطصم یرکش )

 یدلوا توف هدنسدن نوا تنسهرحالایذاج ۱۳۳۳ نکیا سردم ردمودح

 ۰ رد وفدم هداشاب ردمح

 هد ۱۲:۸ بولواقیماان هنراو ردندنهوجو 4 ردا ) ۱ (

 ۰ یدارادلام یدلبا تافو

 یداوایسادغکوق جارخ جورظابندن وناهنوردنا ) یدنفا یرکش )

 فیدر ًاقاعتم یس هلقو یراوس هد ۲۵۰ یداوا ندناکحاوخ هد ۷
 1 . شوا ترف هل تولوا یک



 تم 1e4 اس

 كن رخ الایذاج ۱۳۱۰ ردشلوایرب دم قاروا تلودیاروش راض هزز

 ۰ ید یتریعو ۸ یدلباتافوهدنزکسیمرکی
 ۱۲۵ وشلوا یربدمفرص» بوش ندیرکسعرسباب . ( ك.قیفش )

 زارحا سەر یلوایلوا هد ۱۲۷۲۳ و یننلاضعایرکسعیاروشراد هدنراخم رات
 یمادعک وبق تیالو هدنراخشرات ۱۲۸۳ و شلبا لاصفنا ہد ۱۲۷۷ ردشلیا
 ۰ یدالشناد ردشلنا لاشرا هد ۹ قرلوا

 یدلوا توف هد ۹٩۹۲ رددشح اشاب مساق ج ( ك دجا یراکش )

 ۰ ردیعاش

 لوا ناخ دجا ناطلس ردیضافرب ییهلاصما ) یلح یراکش ) ۱

 یجاحو یثاب رک اذو راک هتسب هکردراو اهد ( هداز یراکش ) رب ردندنسارعش

 ۰ ردشلبا لاحرا هد ۱۲2۱ یدشلوا یش دحوا

 ۱۰۹۹ یدلوایماما ییماح هدازهش هرکصو یحناشن ( یدنفادرکش )
 یسادصیدلواتوفهدنس هدعقلا یذ ۱۰۹۹ یدلواسردمویاطلس ماما هدنمرم

 ۰ ردبللوا توسنم اکوب ) یدنفا دم هدازرکش طاطخ ) یدا بوح

 ندا ردیمودنم كنبدلانیز نیدجا نیدلاباهش . ( يلچ هتلارکش )
 هد ۸۱۶ یدشمردنوک هنلغوا نامارقهلترافس ناخدجم ملا وا ناطاس بولوا

 رامناثناخ دشودارسناطاسردکتوب (عیراوتاةج)و(داشرلاجاهنم)ردشلوا توف
 ۰ یدا لضاف رب رقوم هدنناپ

 ناطلس عاف ردیمودخم مکح مهارا یاورش ( يلچ دج هّلارکش )

 یدلوا رواحم هددمرکم کم تدمر هدءبیداندهصاخ یابطا هدندهع ناخد

 بتکمربهداروا ردشلسانفد هنسهریطخافو مش بودیاتافو هد ۸٩۰ ةدوملادعپ

 ۱ ۰ یدتنا فقو ییهعرزح رب هدیرولس بواب
 رددرکاشو یداماد كهللادج مش روهشم طاطح ) یلح هلارکش )

 ۰ ردوهشم هدطخنسح یداواتوف هد ۰

 ۰ سردم ردمودنم نطصم ردندلوطاتا (  هرق ۰ یدنفا هتلارکش )

 ردنوفدم هدرا ریما یدلوا توف هد ۱۰۵۵ لزملادءب یدلوا یسالنم هکم

 ردشلوا توف هدنرخالاعسر ۱۰9۰ بولوا ( یدنفانیسح ) سردمیداماد

 ؛ یدا تم



O 

 رومأم ددلاع سلام هدنس هدعقلایذ ۷۳ یدلو تیاهن یناماتمگا ۷۹
 یدلدا لع هدنمرخ ۲۷۸ بولوا یرظان فاقوا بنات هدنس هدعقلا ید ۸۰

 یدلدنا دعاقت هلنلوا لولعم هدرخالا مسر پولوا یرظان فاقوا ال هدنرفص

  ۱۳۸فقع ۰ ۰ تاک « لقاع یدلوا توف هدنشب نوا كن رفص «

 .د د اهن ةحردینرورض هدنلزعهرکص ندهلاع تیر ومأم ردقو تح یداقداص

 - ردشلسرلوا هلمناسحا اسا یجابتحا عفد بولوا لصاو

 یتاک رس هنایو ضفتاب ندندادص "یوتکم ( كب لعاسا قضش )

 یواعد هدنرفص ۷۰ و یریدم قاروا الاو سلح هد ۲۹۱۵ و یسافلخ یدماو

 هدنلوالا مسیر ۷۱ و یلوا نواعم یواعد هدنس هجا یذ ٩۸ و یسناث نوا«
 یسادقک وق درک هدعبو شلسا لزع :داوش ۱۲۷۵ بولوا یتاک هیحراخ

 ۸ ویرصتمرتسانم هدارخالایذاج ۶ وز هطبص هدنرخالاعسر ۸۲ و

 بولوا یریدم ندعم هدنسهعس | یذ ٩۶ هدعب و ناز ندا هدنلاوش

 زوناسا « یخ < ملح ۰ یدلیا تافو هدنلوالاعیر ۱۳۹۷ لزعلادعب هد ٩

 ,یساول هصاخ ) اشا دیعسو) فرصتم(كمراص مهار ا)ندنرا هود یداطسو

 ۰ راردمدهسم قرەلوا یسافلخ یسهطواهجرت(كد ینطصم)و

 ناشزرا هد ۱۲۹۳ بولوا ندنرافرصتم هرشط (اشاب لع ققش)
 هکب نیسح نسح ندرودص ردشلیا تافو قرملوا ینرصتم صراق هرکصو

 ۰ ردراو ییرهاصم
 طاطخ رندنرادرک اش یدنفاتزع نطصم العلا سیر ( یدنفاقیفش )

 ۰ یدلوا توف یغوط هنلاس ۱۲۹۲ یدارهام

 یزبعهصاخ دز زخ ردردار یدنفا یهو ظفاح ( ی ۱

 نیدیتک قجنا یدیشلوا ینیما نواه ءرص بولوا یر نویسیموق + هرکصو
Tf۰ یدلوا توف اسف هد  

 بولوایسیلوتم یتیلوت ندنسهلالس سونهروا یزاغ (اشابدخقیفش )
 یسلع كالس یدشلوا یسهاب کب رلکب ییامور هد ۱۳۲۹۲ هلا هناپ عطق

 ا شم یدلیا لاح راهدنشب نوا كنلاوش ۱۳۰۷ یدنل وب هج را هنسهدنفلاضعا

 ۱ ۰ رد( كد نسع ( یجودح یدنابیحو لصا

 ضفتلاب ندنلاع باب ردسودخحم كندنفا غرف ىجا رشت  (كقیفش )



 ا د

 یدابالامرا هد۱۰۸۳بواوایولومردلهفک (یدنفادخدبس یبفش )
 رو شا

 نواه ناود ردیلومناتسا ( هداز فرصم ۰ یدنفا دم قفش )

 كحوکقردلوا ندناکحاوخ هدعب یتاک ناود هارزو ضعب بولوا ندنسهبنک

 ردرهام یعاشردش| تافوهد ۱۱۲۷ یدلوا سیو هعقوویسحهبساحم فاقوا
 ۰ یدزایو ی « همانقشش »

 ,یدلوا توف هد ۱۱۷۱ تولوا نددسردم ( یدشنا دج قفش )

 ۰ ردیعاش

 هلذلوا کب یدنفا ركبوا یرظان هناحش رم ( یدنفا مهارا قرفش (

 ۱۲٤٤١ یدلوا یسالنع هطلغ سردم یدلوا روهشم هد ( یکی رابعبحاص )
 ۰ ردشلدانفد هنئای یسع هدرادکسا هللا تافو هدنرب یمرکی كنمرح

 هد ۱۳۹۵ ورهشکیبولوایدیفح كکب هّللادبع ( كب لیعاسا قش )
 . ردشلیا لاح زا هدعب بولوا یسالنم ماش

 هد ۲۵۱ ردمودعكاکب ندلالالح . ( هدازیاحر ۰ كب مهارباقیفش )
 یتاکن اوبد هداشاب سابع هد ۵ هاشم لماک هد ۰۳ لوخدلاب هرادص "یوتکم

 ۲ ۱ ی بای فاقوا هلام ۱۲۹۸ یداوا سلا لوا پولوا
 ۰ ردیاشویثنم یدلاق ت هدنشاب ترد ندنردب یدلوا توف هد ۳

 سردم ردیدیفح كکبفراع . ( هدازاشادیجلیلخ ۰ كيد قيفش )

 بول وا یس هناپهکم هدنرفص ۲۷۷ یسالنم رصم هد ۲۷۲ یسالنم هطلء هد ۶

 « ردشلیا لاحم را هرکص لاس ییارب

 ( اشاپیلع قیفش )
 ردیمودنمیدنفا مشاهلیعام.ا هداز اغادم یجاح لنکا نداتافو هد ۰

 نیبام ًابقاستم یدلوا غارح هنسهطوا یدما هد ۲۵۱ هنلق ییوتکم ترادص
 هدنبحر ۲۰۶ ردشلوا بناک شاب هلبلوا یلوا هد ۲۵۵ بولوا تاک نوباه

 هدنرخالا عمر ٩۱ یرظان فاقوا الاب هبئراپ هدنلاوش بولوا یرظان هناسرت

 هدنلوالاممر ۷۰ یساضعاالاوسلح هدنرخالایذاج 14 یرظانهصاخ ةنزخ

 ترادصهدنانعش یرظانهلام ترازو راب هدنل والاعسر ۷۱ یراشتسم هناسرت

 هدلاوش بولوا یسیرالاو سل ةوالع هدنرورم نوک میر و ییاقمق



E ۱ رمز 

 یامایماس ناخ دم ناطلس افو ییطخهفوص اا ( یدنفا نامش ) .

 ۰ یدابا لارا هد ۱۱۹۷ ردشلوا | رةش بولوا

 بتاک هنیرالق هلامو نوباه ناوبد ردلبلح ( یلح نسح یروش )

 « لیذیضایر لمصلاروتسد ۰ یروعش كنهرف یدلوا توف هد ۱۱۰۵ ردشلوا
 ۰ ردناود بحاص یاش ردگنوب یسک ت مظن كراطع ماندن

 ۰ ردلماکلاف یدلواتوفهد ٩۷۳ ردرضاق روهشم ( یدتفابیعش )

 هدنل والا عسر ۱۳۰۰ نیا نرد ) هداز مطاس يلع ۰ یدنفابعش (

 ۰ یدلوا توق

 اللتم ۶ سردم ردمدا کی ناک یتاک ناود ) یدنفا یباح بش )

 . ردشلواتوف هرکص ندنلاس ۱۲۷۰ بولوا

 رابطا سر رەدنسافشلارادیس هدا ماسینغمر دلو بناتسا  (یلحد ج ینافش)

 ۰ رد عاش یدلبا تافو هد ۱۰۷۸ یدلوا

 هددسورپ ردمودخ یدنفا سابع ندنبسردم ( یدنفا رع یاش (

 ۰ یدآ رداقهربن و مظنو صعاش یدلوا توف هد ۹ یدلوا روهشم هلتابط

 دج كلم بواوایودنم یدنفا نایع ردلوللدم ( یدنفالع تقفش (

 . رد یاش یدلبا لا را هد ۱۱۸۷ قردلوا یتاک ناود اشا

 هراناخ حرق بواک هنداعسرد رددادفب ( یدنفا حاتفلادبع تقفش )

 هدهعشح یروق هلغلوا راسشخا تباع یدلوا بتاک هشرلکب نا دشو قالفاو

 یدلواتوف هد ۱۲2۲ ءرکصندقدلوا هتسخ هنسجاقرب یدلیا تلزع رابتخا
 ۰ ردشمژاب لیذد(ارزولاةقدح)بولوا یعاشء لضاف « مع

 یلزوریسو یدوقوا هدنداعسرد ردیلءرغز ( یدننفاهدا ظفاح ققفش )

 ناطاسرخاوا یدلیا تماقا هدرتسانم هرکص یدلوا یتاک ناوبد هاشاب فسو
 ۰ ردیاش ردشلوا توف هدیناخ دا دبع

 "ییوتکم هد ۱۷۲ ضیشتلابندنات هبحراخ یوتکم ) یدنفالعتقفش )

 ترادص هد ۱۲۳۹۰ و یسښګوتکم ترادص هد ۲٨٤ هدعب یدلوا هيج راخ

 یسجوتکم هیلدع هد ۱۲۹۲ ردشلسا لزع هدنرخا هنسوا یدلوا یراشتسم

 یدلوا یراشتسم ترادص ابنالهد۱۳۰۲ بولوانوناهناوید یدما هد ۲۹۶ و

 یاب نفد هنهاک رد نانس ما یدلیا لاحرا ینوک یصنوا كنیرقص ۸

 ۰ .یدبآ یثنم ¢ یعاش ۰ بیدا ۰ فق



 ۱ بسا 9۰ حس
 یسا نووق هد ۱۰۹۹ بولیدا لزع هد ۱۰۹۸ یدلوا ینا رک ضفلاب

 ۰ ردشلیا تافو هده یدلوا

 ندکلئدوم ردیمودخیدنفابوالبوما . ( هدازنذوم ۰ یدنفا نابعش )

 هدنسهدعقلا یذ ۱۰۹۹ هرکصندقدلوا یسالنم دادغب یدلوا سردم بوشبلاح

 شا فلات یرببکریسفتدنمان اشاب دجا لضاف هداز لیربوک ردشلوا توف
 توف هدنبجر ۱۱۰۵ ( یدنفا نابعش ) یلرسکلاب ندنیسردم ردندالع لضافا

 ۰ یدلوا

 یدل وایساشاب یلویکنهد ۹۹-۱۰ ردسادنتک اشا شوایس (  اشا نابعش )

 ۰ ردشلوا توف هنسوا

 بولوا یسالنم بلف ۰ سردم ردیلیلقدنف ( طلع ۰ یدنفا نابعش )
 ۰ ردروهشمهلقالخا مراکم یدلوا توق هدنسنلا نوا كنرحالاممر ۱۹

 نواه یارس رد مودع یدنفا دجا لشایا ( یدنفا یافش نابعش (

 نکژولک ندهرقنا "الوزعم بولوا یسالنم رکیراید سردم بولوا ندنسابطا
 د هر ناسا صصق یدا قذاحببط یدلوا توف هد نسهدعقلایذ ۹

 ۰ ردشمزابیراپاتک ی هدنرامادولوم ربیدنو همافشندبطو شمت اهج رت

 ؛ سردم یدبا ییهیسوط ردماما اشا رضخ (ابق ۰ یدننا نابعش )

 یدلوا یسالتم اف ابا هرکص یسضاق هنردا هد ۱۱6 تولوا یسالنم هلق

 ۰ یدبا نیسمسج یداواتوفهدنزکستنناعش ۰۱

 ینادفتک لوق ضیفتاب ندنغاجوا یرچکی (٠٠ كارت ۰ اشاب نابعش دیس )
 . یدلوا یرصتم هنالع هد ۱۱۱۰ ینرصتم راصحهرق هد ۱۱۰۳ بولوا

 هدنرخالایذاج ۱۱۲۷ یدلوا رومأم هرح بولوا ییلاو هرقناهد ۳

 ۰ یدنا فقاو هروما ءرادا ردشلوا توف هداروا بواوا یسلاوساوبس

 ۰ سردم ردمودع یدنفا دم يشکرح )وک ۰ یدنفا نامش )

 هدنشبن وا كنه | یذب ولوا یسضاق لوماتسا هدنمرع ۱۱۳۳ یسالنم رصم

 كنلوالایذاج ۱۱2۰ بولوایرکسضاق یلوطان|هدنلاوش ۱۱۳۹ یدلدالرع
 + ردشلوا توف هدنسید كنبحر هتسوا یدلدا لزع هدنشب یرکی

 یاش نیکهتود ۰۱۱۷۰ بولوا نداما رددومنرا ( اشا نابعش )

 ۰ یداوا توف هداروا بولوا قرصتم



 ساک بس

 ( اشاپ نابعش )
 . سر ۶ یدلوا یراب رهش رادناکر بولوا ضفم ندنولاه نوردنآ

 ةرازولاعممد ۵۸ یسیلاو شعمهدنرخالایر ۰۵ ویساغایرچفکب هدنرخالا
 . ردشلوا توف هدعب بولوا یسلاو سرب

 بول یسافا یر هد ۱۰۰۱ بوشش تیر ( اغا نابعش )

 . یدلوا توف هدعب لاصشاالاب هدندمزا

 ۱۰۰۳ هدعب بواوا ینا روخاربم هد ۱۰۵۸ ضشتلاب ( اغا نایعش )

 قرلوا یشاب یحناتسب هدعپ بولوا لصفنم هد ۱۰۹۶ یساغا رایهاس هد
 یجوز(نوناخ هراب رکش)هبحاصم یدلوا توفهرکص ردشلیا لاصفنا هد ۲

 ۱ ۱ و ىدا
 هلغلوا جوز یسیداد كملار ناخ دم ناطاس ( هفبلخ نابعش )

 یدلوا روهشم بودا نیعت بسک قردلوایسبشاب یجهوهق ناطلس ءدلاو
 ۰ ردشلوا توف هد ۲

 لوبناتسا هدعب النم«سردم ردیلس هول هدهنسو (  یدنفا نابش )

 ۱۰۰۷ یدلدالزع هد ۲۳ افا یوطااردص هد ۱ یدلوایسها

 یکی ردشلوا توف ًابفاعتهو شلدا لزع هنسوا بولوا لیامور ردصهد

 ۰ رددنفا دخ ندرودص

 دندامسردردندنرباک |كنیق رظ هبنابعش ردلنومطس . ( یدنفا نابعش )
 ادتناهدنعرهش بوبا یسهکت هینابمشیب جم یدنفارداقلادبع یتفمهدیوبا بولک

 یدسنا دم یحاح یهشكنو یدلواتوف هد ۱۰۸۲ یدتناارحا قنیآ هبنابعش ,

 هکر دزلخسم نددنفایحم هدوو نسدنفا یهتنم هدواو نددنفا ینطصم یجاح

 هد ۱۱۱۰ بولوا ) یدنفا يح هنر ) رددودعم ندنراکا همابعش .یسهلج

 یدلیا لاحرا هد ۱۱۹۹ بولوا ( یدنفا دم ) یودحم هرکص یدلوا توف

 . یدلوا ماد تدمرهدوب بولوا یدنفا نیدلادعنسءرکص

 هدنسهک ایدز ۳ تولوایب سوت هد ۱ ( هحاوخ نابعش )

 ۰ ردشلواتوفو لصفنم
 لاصفالادبس و رادرتفد كح وک نددطوا صاخ | اقا دج نابعش (

 ( روکء اغانابعش ) ردشلوا توفولزع هد ۱۰۹۵ یدلوا یسهاپ یکبرلکب



 ب۸ —

 كنسهجمایذ ۱۲۹۹ ردس هعرک كناغا لعاسا ( مناخ هثئاع هشرش )
 ۰ یدنا طاطخ یدلیا لاح راهدنحوآ

 دهع رخاوا نکیا یضاف هدهفک ردلهنرایسا ( یدنفا قاس نامش )

 . یدلوا دیهش هدند رامارح هدساخ نایلس ناطاس

 یحناشن هدننامز اشا ىلع نیم بولوا ندمت بابرا ( كب نابعش )

 لوتئاتسا ضفتلاب ندهلام ( یدنفا رک اش ناعش ) ردشلیا تافوهدعب یدلوا

 ۰ ردشلوا توف هدللا ناخ دار ناطاس رصع بولوا یسح هعطاقم

 یدیرمیدنفا نیدلاٌمصم یلدمارکوت ردیابنومطسق . ( یدنفا نابعش )
 ردهاکترایز یسهرت یدلیا تافو هد ٩۷۷ یدلوا یش یولخ بولوآ

 كندنفا نامعو ردرلیدنفا نایعو يحب یسهفلخ ردسبرو ریپقشرط هینابعش

 ۰ ردرلشا تافو هددسورب رانو بولوا یدنفا نیدلاربخ یسهفلخ

 هرکص پولوا یتولخ نددنفا نابعش ردیلنوطسف . ( یدنفا نابعش )
 ناطلس رصع یدتکک هد یتردمهدعب یدلوا یدننشش ندسلج مکح «دنداعسرد

 هد رق هناشرض بولک هلوساتسا هاسنوعد هّلاءاطع هحاوخ هدمان ناخ ملس

 مر ۴ یدلوا 3 دیراحربما هنر هدازلقاوق هدم هنس دک شواخ

 ثلا د| ناطلس ردن وفدم هدنعماح میش ردشلوا توف هدندرد نوا ثكنل والا

 ۰ رددهنظم رایدروس فیرشت یسک دعف د چاق یرا رصح

 ( هداز اشا یح ۰ اشاب نابعش )

 ۱۰۰۳ تولوا ندایعا هدو رداشاب يڪ لل وطانا ندنساما هناسرت یرد

 ربصت ینسهعلق کوکر هدعب یدنلون هدتمدخ بولوا ینادناموق اغود هدنلاوش

 ۰ ردشلوا توف هداروا یدلوا سکا نا سیرق هد ۱۰۰٩ یدلیا

 هدننحر ۱۰۳ تولوا یتاک یر: ضفتااب نداق ) اشا نابعش )

 هد ۱۰۵۱ یدلوا یی :رهشیکیهد ۱۲۰6۵۸ بوقىح رعاحس هدعت یدلدا لع

 یدوق ربنم هندسه نولاخكلم لیارس ردشلوا توف هدعب بولوا لصفنم

 ردشلوا توف هد ۱۰۵۳ ردسبنابیماح نادوبق ( نادوق نامش ) ییهناسرت

 ( نابش یباح ) رکید ردیسیاب یعماج یجنوتلا ( ناہعش یباح ) یجیوتا
 ۰ ردشعای روح رب هدنوکصاخ ید



 بس 6۷ بس

 ( اشادع فیرش )

 یرصم هدنکالاواشا سابع یدلواناریمریمو یرادرتفد رصم شیفتلاب هدرصم

 هدنمرم ۰۸ و یساضعا الاوساحم هللرازو هدنیحر ٩ یدلک هلوساتسا هلکرت

 كناشاب دیعس هد ۷۱ بولوا یساضعا الاوسلخ هنن هدنیحر یسلاو هسوژب

  هدشاضمر ۱۲۸۰ بولوا یراطیع هننرتزوک ی دتنا تدوعهرصم هدنکلیلو

 یرلم ودع یدا ندابنعا ۰ ردم « انشا هماسح روما یدلوا توف هدوصم

 . رد(اشاب لع)هلبا( اشا فی رشلاخ)

 بتاک شاب هنوناه هنزخ ردیلنواه نوردنا ( یدنفا دم فیرش )
 الاو سلع هدنحر یسادخک نواه هة زح هدنس هدعقاید ۵

 هدنل والامسر ۷۷ یدلدناوفع ندقلاضعاهد ۷۰یدلواالاب متر ەد ۶ یساضعا

 لاحرا یغوط هنلاس ۱۲۸۷ یدنلوا لزع هدنهرخ ۷۸ یدلوا اضعا رارکت
 ۰ یدنا فیقع ؛ 2 مقتسم . نسم یدلیا

 ضب یدلوا ناربم رم هلفلوا ندنادناخ ردبلشوم ( اشا فیرش )
 ندنساضءا تلود یاروش هد. ۶ ردشفلو هدنراقلماق اق ةو هدراشیا

 « یدیا مدآ لدتعم یدلنا لاحت را هدرل هنسوب لاصم الادعب تولوا

 (اهاپدخفیرش)
 هد رد ردم ضشتلاب هدرصم ردسودخ كکب تربس دعس هداز اشاب فی رش

 ۱۲۹۳ یدنلو هدراظن تسایر هلاهیلخاد و هبحراخو هدراظن تشه تاعفدلابو

 رارکت هد ۱۲۹۵ هدعب یدلروم ناسحا ترازو نکیآ راظنسیر هدنرخالامسر

 ردشناتافو هد ۱۳۰۳ و شا لاصفاهدنرو هنسدنح لک هراظن تسایر

 ۰ ردلبصا < نت ؛ برخ ینا یرب ندننکرا رصم

 النم: سردم * ماعسرد لیصعااب ردیل هح خا. ( یدنفادجم فیرش )

 یس هاب یلوطاناو لومناتسا هدعب یستفم تراح هدننابعش ۸۸ یشتفم فاقواو

 هدنحر ۱۳۰۵ و یرکسههضاق لوطا کښ تد ر هلا لزع هد ۳

 ھا یی رش مماج عاف هبا لاحت را هدنر خا وا يج ر ۱۳۰۸ یدیشلوا یسهاب نبا مور

 «یدبا لمکم قطن” لضاف. ماعیدنلوا نقد

 قوحرو شهرک هنلق یدما بوشش ندیلاع باب ( یدنفا ینیرش (

 هدنشب نوا تنهر ۱۳۱۱ ,یساشاوا دعاقت هرکص ندقدنلوب هداروا رلدنس

 ۰ یدا راو یطح نس ردّشلوا توف



۹ 

 ( لاج ۰ اشا فیرش ) ۱
 .یراوس هد ٣۹٤و یالاربم هد ۲:۰ یدلوا رفن ندقللاج هدرکسع تیادس

 یفرصتم دسنا هدنحر ه٩ و یاقماق هقر قردلوا قیرف هد ۲۵۳ و یباول

 ها یذوهنوتهدنسهدمقلا یذویسیلاو لصوم هلترازو هدنرخالاعیر ۲۹۰ و
 تافو هد ۱۲۰۳ و شلوا لزع هدش اوش ٩۱ بواوا یسلاو ساوس هدنس

 ۰ یدا ع , براعردنوفدم هدنهاکرد یادهترضحهد رادکسا ردغلیا

 ( اشاد فیرش )

 یربدم فیرش مرحهلاهنابتر هد ۲۵۱ و یراد هسیک فاقوا بوش, ندمق
 هدج هدنمرح ٥٤ یدلوا مرلامش هلترازو هدنسا کپ كنار ۲۵۷ و

 مرا عش ات هدنناضمر ۲٩۷ شلسا لزع هدالاوش ٩4 بولوا یسلاو
 ۰ یدا تم « مقتسم ردشالا تافو هدنمرم ۱۲۰۸ بولوا

 بولوایسعماشو یشاب یجوبق ردندننادناخ رسکلاب . ( اشاپ فیرش )
 یدنلو هدنرلةافرصتم یسهرقو صراق هرکص یدلوا ناریمربم هدنلاوش ۰

 لوماتسا یرلمودخ یدلیا لاح را هدساخ دیحمادععناطلسترضحدهعرخاوا

 تافو هد۱۳۰۳ نکیآیرومأمهبعریشتادنسیتراظن یاقاخرتفد بول وانا نس ها

 ۰ رد(اشاب یرکشدجا) ولدا یب راکب لیا موربا ( كب دا ) ندا
 فیرش نب یدنفا هّلاءاطع . ( هداز قصاوا ۰ یدنفادجم فیرش )

 هسورب هدنمرخ 47 یسالنمریمزا هدنناضمر ۲۳۹ سردم ردمودح كندنفا

 یسهاب یوطاناهدنناضمر 16 یس نام لومناتساهدنیحر +۲ یس هبا هم ەدە ع یسالنم

 هد ٣۱۲۷ی دلوا یا لیامورهدنناضمر ۷۰ یلوا سیر شناد نمجنا هد ۷

 . یدنا رک روریفرا-م ۰ بیدا «ملح یدلدنانفد هنن یدادخایدلیا لاحرا

 «سردم ردیمودحم یدنفاهتلادبع ( هداز یرد ۰ یدنفادخ فرش )

 هد ۲۵۵ و یسدان هکم هد ۲۵۲ یسالنم هسورپ هد ۲۵۰ یسالتم رهشکی

 یوطانا هدنرخالا عیبر ٩٩ یسهاپ یلوطانا هدنبحر ٩۵ یسهاب لویناتسا

 یرکسهدضاق لا مور هد ۵ ىس باي لیا مور هدنلاوش ۱ یرکسضاق

 بحاص ؛تورثلها ردنوفدم هدکس یدلبا تافو هدنرخالامسر ۱۲۷۸ بول وا

 هن هکاک |لئاعاهبط .ه.هداز یدنفالوولئامهماشتحا .بیدا .روقو» مرکو اضم
 ۰ یدا لثاق



 هد ۱۲۱ بولوا ندنسافلخ یرتفد "ییوتکم (  یدنفا دجا فیرش ]

 توف هدعب یدلوا یسحهعطاقم راصاخ هد ۲:۲ یسحهبسام فاقوا كجوک ۱

 ۰ یدلوا
 هدنلوالایذاج ۱۳۳ تولوا ضفندنواهنوردنا (  اغا فیرش )

 هد ۱۲ یدلوا یرایرهش رادناکر او یساغا دننلد هدلاوش یساغا حاتفم

 ۰ یدلوا توف هدب بولوا یسادفک یلرفس هطوفل كدنسموا
 تولوا یماللنم جر ب نرده". هدازیضف ۰ یدنفا دجا فیرش )

 ۰ یدلوا توف هدنسدنوا كنناضمر ۶

 بواواالنم* سرده ردردار كناشا ببسح . ( یدننادجم فرش )

 - رداشاب تکوش یمودخم ردنوفدم هدوا یدتلا لا را هد ۶

 هللادبع ندناکحاوخ یرد ( هدازیشاب نابکس ۰ ك.للخ فرش )
 راصاخ هلکل هجاوخهد ۲۳۷ بول وا ندنسافلخ ترادص "ی وتکم رددنفا
 ی.دحهعطاقمرلصاخ هد و یناک نیع نایعفولع ۲۶۱۷ یدلوا یسح هعطاقم

 . نوا كنناسش ۰۲ یلاعردص و تک هدنسهرخ الایذاچب 5۸ و هفسلخرس هدعب

 هدنونا یدلواتوف هدنربتوا كنلاوش ۱۳۹6 بواوا یراشتسم هکلم هدنحوا

 هنلدع ییودخب یدا .دعتسم بولوا بناک « بیدا « ردنوفدم هدنس هلکسا ناتسب

 یثاب یجوبق نالوا اد هماشاپ هّلارون بولوا یردارب ردکب فژر یتاکشاب
 (ثاد یرونناّیع)یباقتمن اق بیبط یو دع كن وب ردشلوات وفهدنمرح ۱۲ ۵۵ مهدا

 ۱۳۲۸۱۳( اغا لع دم ) ییاقمثاق راصح هرق یداماد یدلیا تافو هد ۳

 روشملس یثاب یجوبق هداز یشاب نابکس هش ردشلوا توف هدنرخالایذاج

 ۰ ردتلوا یناوفهرکص ندنراګ را ۰۵ ) ك نی سح (

 ردسمود# یدنفا د یشن كالس ( یدنفا نجرلادبع فیش )

 تافو هد ۱۳۰ یدلوا یبالعم .دارفل هد ۲2٩ و یضش كيالب سرد

 یخد ( یدنفا دج فرش ) ندن اشم یدنیشقن یلارام ردندارعش یدلیا

 * ردوفدم هییییهلکسا ناتو ردشلیا تاو هدنمرخ ۷

 ندنحرا ۱۳5۰ ردندلاوم ( هداز غاج . یدنفا دم فیرش )

 . ردشلوا توف هرکص

 رم و



A, LL ۱ را 4 a O RD TS aA N E N Ne 3 11 ٩ e 9 یو 

۱ i O 

 ولوا ةمانزور هدلاوشو یرظا هلاختوراب قرهلوا تیرومآم ةوالع بنات ۲۱۰
 كرفص ۲۱۳ ردوا هناختوراب رظانو ترادص یادخک امناهدنلوالایذاج

 هدنزوقط یس هدمقلایذ هنسوا ینما رتفد هلآ لنع ندقلادک ءدندرد یری
 رتفد رصم هدنل والامسر ۲۱۰ ییما هناسرب هد ۲۱6 یرادرتفد نواه باکر .

 یدایا افعتسا هدنلوالایذاج ۲۱۷ بویمهنیک هلا اشاب ورخ یدلوا یراد
 یدلبا لاح راهدنرخ الایذاج ۱۲۱۸ یدلوایلاو شدحو هدح هلن رازو ابقاعتم

 یخ بولوابیسم هنس هتي ۀرادا یدبا ییزو رلوک ۰ یحس ۰ مقتسم.قداص
 رد( كر تربس دیعس) یودع یدلمهداهراداهللاح جوک هدهسیدلوا كلام ءراب

 رد دنفا یوع هدب ر ندندافحا رداشاب فیرش كحوک هلکب دابنیرامو دنشتنوب ۰

 ( بولوا سردم ) هدا رهش یرادراو ۰ یدنفادخ فرش ۱۳۲۳۵

 ردنوفدم هدحاف یدلیا تافو هدنشبیمرکی كدمرحم ۰

۲ 
 ید نوا زونه هدشابح یرد ردسودخ اشا نایلس یدضح اشا قحسا

 یلایا ردلج هدننافو یردب هد ۱۲۰۵ یدلوا یئابیجوقنکیاهدنشایکسنوا
 هنرباشاب قه"ا یرلودنک هرکص تدمزا بولیرو داشاب قحا

  ۰هدیدمزا یدنلوا لنزع هدننحر ۱۲۱۱ یدلوا لاو ترازو هنئراب هد

 هد ۲۱۷ بولوا یسلاو هنطا هدعېو بلح هد ۲۱۳ و یسیلاوهقرو شعم
 هرق هد ۲۲۳ و هنطا ًابنائو رکب :راید ًاقاعتمو صراق هد ۲۳۳ قردلوا لوزعم

 یرکمسع رسلحاوسزکدهرقهلکلبااو نوزیرط هد ۲۲۶ و یسیلاو بحاصراصح
 هد ۹ یدلدالزع بویم هنج هلا اشا ملس یسلاو ردلح قحا یدلوا

 یدل وا توف هدنناعش ۸ بولوا یرکسعر مدرک هد ۲۳۸ یظفاحم هن دنق

 رد ( كب دیعس ) یر دار یدا لتلبافو تفابل ۰

 ( یسادغنک لوق هد رخ الا یذاج ۱ ردي رکی طس فرم

 یدلوا توف هدعب یدنلوا لاسرا هساویسو لزع هدندمزا تولوا ۰

 ) ناسکس هد ۱۲۳۵ بولوا در ردیلهرقنا (یلکهج یدننا نیرش
 ردعاش یدلوا توف كرەك یتا .۰

 ( ندلق ددیداماد كك مهاربا نوزوا ندلاحر ) یدنفاد فرش

 هدنج وا نوا كنناضمر ۱۲۳۷ هلبارود ېصانمضعب یدلوا ندناکحاوخ بوش
 یدنلوا نفد هناپ یردبناق 4هردزع وط هداشاب مساق بودا تافو ۰
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 الواهدنرخالایذاج ۱۱۸۹ یدلیالاصفناهدنسیکیاكنرخالاعمر ۱۱۸۹ قرباوا

 كنرخالایذاج ۱۱۹۲ یدلوا لیامور ردصهنسرر امنا" دنر وک دم ءام ۲۳

 یدلیا لاصفنا هدنشب كنلاوش ۱۱۹5 بولوا مالسالامش ینوک ی شب یعرکی

 كنمرخ ٤ بواومالسالا مشت هدنسید یمرکی كنسهدعقل] یزد ۳

 « ردم یدلوا توف هدنزوقط كنناضمر ۱۲۰۵ یدلدا لزع هدنزکس یم رکی
 لعامسا یدح هدیلس ناطلس یدا ماع « ردتقم هاشناو رعش هدهئالث ٌهنسلا»

 ردیسهع رک یدنفادجم هدازاز ریم مالسالاش یسهدلا و یدلدنا نفدهنعءاح یدنفا

 ۰ رد ( یدنفا هللاءاطع ) یلغوا

 سردمردیم و دح كناشاب دماح هزج قسا ردص ( كيد فرش (

 | هکم هد ۱۲۱۳ بولوا یسالنم هسور هد ۱۲۰۳ یسالنم سدق هد ٥

 ( ك ىدجدج حالا دسلا) یم ss هداروآگ رهلوایسالتم ة4

 ردشلاو تابحر ردق هنن راخشرات ۱۳:۰

 ا5 دتا فرش OS ا فرش ۰ یدنفادج فرش )

 کم کم یافت اب والس < نیردن ردیمودنحم كندنفادج مالسالا مش

 دج دعسا ) سرد یودخ یدلیا تافو هدنسهعحایذ ۱۲۰۹ نکیا یسیضاق
 فرش )سردم یدیشحیدلدنا نفدهدحاف بودا لاحترا هد ۶ ( یدنفا

 ردشفاوا نفد هنغاب سنوت كرهدا لاح را هدنسهدعقلایذ ۱۲۳۹ ( یدنفا دج

 ۲۰۳ و یسضاق بوبا سردم ردیلنامارق . ( یدنفا د فرش )

 هدعب یسضاق هکم هدنلوالایذاج ۱۲۰۹ بولوا یسالنم رصف هدنلوالایذاج

 ریز یدلیا تافو هدنرب یمرکی كنیحر ۱۲۱۳ قردلوا یسهاب لوبناتسا
 ° رد ( یدنفاسحدجا ( یودخ ردندالع ردن وفدم هدوبق

 ( اشاپ دمحم فیرش ) ۱
 هد ۱۱۸۵ هلئاشن ندمالقا یدلیا دلوت هدنرشضح ۱۱۱۱ ندنلص اغا لع مغز

 نیمرح وا ةمانزور هدعب یدلوا لخاد هناکحاوخ قیرط هلش انک رابح هن رع

 هنسوا بولوا یحناف رشت هدنلاوش ۱۱۹۳ و یسبجموتکمرادرتفدو یسیجهبساحم ۱
 رادرتفد هدنوباه یودرا هدنرخالامیر ۲۰۵ یدل وایتاک ادْنک هدنسهحم | یذ
 یرظان هناخش ورا هدنناضهر ۲۸ بولیدا لنعەدننابعش ۷ یدلوالواقش

 مدع یامردص دادن هدندردنوا كنلوالایذاج ۲۰۹ یجهبساحم شاب هدعب



 ۱ 2۱4 6۲ تب

 ۰ ردشلوا توف هدعب بوتلوا لع هد ۱۱:۳ یدنلو هدکلسات ٌةرکدت تده

 هن ردا هليا تافو هد ۱۱۵۱ بولوا سردم (یدنفا دمج فیرش ) "

 .یذاج ۱۱۵۳ بولواسردم ( یدنفافیرش دیس ) ردشادا نفد هنسوق

 ۰ ردشلدا نفد هنسهكت حوصن بوسا تافو هدنسهرخالا

 ( اشا فسوب لالخ فیرش )

 هد زحهد ۸ ولوا د هدا ٥٤و ىلا RE ۱۱۳ بوشش ندهداخرتفد

 غاص یرکا لیا مور هد ۱۵۰ ۍتادځک تزادض هد ۱۵۹ یسبح هبساع
 رتفد هدعیو ییهبساخ شاب هدندوع هدنمرخ ۱۱6۳۲ بولوا یسګ روس لوق

 هلترازو هدعب لا ردص یاد انا هدنسبد ییرکی كنرفص ۱هدو ینیما

 هدنلاوش ۱٩و یتخهشا هدنلاوش نوزنرط هدنن اضهر ۶4 یسلاو ندا

 هدنلوالمسر ۱۱۱۵ بولوایسیلاو هنسو هدنرفص ٤ زورعا هدعب دارفلب

 دیاصق دناشاب مهاربا داماد رد عاش * ردتقم «ردم ردشلوا توف ةا

 ۵ ریورلنکب یراناو شا هجرت باتک ضعب یسرافو ییرع بوپای مراوتو
 بولوا ندنناقعتایو یداماداشاب ینطصم مهاربا ( یدنفادخ فیرش )

 , هنغلراح هد اعوا هللالاحت را هد ۱۱۹۳ یدلوا یسیجهرک دنیلام هلقلناکحا وح

 ۱ ۰ یدلدا نفد

 رد ودخم یدنفا لععاءسا حالا فتصم ۰ ( یدنفاد فیرش ظفاح )
 نفد هرادگسا هلا تافو هد ۱۱۹۷ یدا سردم بولوا یسهحاوخ نوردنآ

 ۱ ۱ :تنیرا
 لوبئاتسا هرکص بولوا یرادرهم هداز نسم (  یدنفادم فیرش )

eنفد هوا ردشلیا تافو هدنحوا كنس هدعقلاید ۹ زو  

 هد ۱۱۹۹ یخد ( یدنفا فیرش دم ) یماماو یسیاح اشا حارح ردشلدا
 نفده وی وط هلا ) یدنفا اس دم ) لغوا ندا تافو هد ۱۲۲۷ هلا توف

 ۰ رایدنلوا
 (هداز قحا وبا ۰ یدنفا دج فیرش )

 هدنبحر ۱۱۳۰۷ سردم یدلیا دلو هد ۱۱۳۰ ندنلص یدنفا د دعسا

 همرکم هک هزکص یبالنم هسور هدنمر ۱۱۷۳ یدلوا یسالنم رکیراید

 یوطاا ردص هدنرخالایذاج ۱۱۸۵ یسضاق لوتناتسا هد ۱۱۸۰ يا
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 هوبل هدراوشطییدنکبهرکصهلماقهدلوبناتساهنسترد رایدروم ناسحاهفظو
 یدنل واناسحا تءاعز هعقا كس یرکیهدعب یدتک هنسهعلق ٩۷۶ یدلباتافوهد

 ۱ ۰, یبیآ هباجوت مع و
 بولوا هداز نیدلا ناهرب جش ردیلردرکا ( یلح د نیرش )

 یودخم ردیعاش یدلیا لاحرا هدشا دارم ناطلس رخاوا یدا ندناضق

 i ۰ رد ( یدنفا فیرش ) ندرودص .

 یدیایسادک یدنفانیدلادعس هحاوخ ردلناورش . ( یدنفافیرش )

 هل دابعرل هنس ەچ یدلوا یم ردم دف وصایا هلیسهب اب لوماتساهدعب ءالم« سردم

 ۰. ردشلوا توف هدنسهدعقلایذد ۱

 هد ۹٩۱۰ ندنبلص ینیرش یعاش ( هداز ینیرش ۰ یدنفا دح فرش )

 یدلوا یسالنمرصم هنردا « هکم « ماش ۰ بلح « هطلغ « سردم ردشلنا دلوت

 ۱۰۳۹ هللعهدنسهنس بولوا یسضاف لوبناتسا هدنرخالا یذاج ۷

 هد ۱۰۳۲ یدلدا لزع هدنسهنس یدلوا یرکسهضاق لوطانا هدنلوالایذاج
 انا ءدنسهدمقلایذ ۱۰۳۳ هدنسولج مبار دارم ناطلس یدلردنوکهبهسورب

 هنسوا بولوا فارشالابیقن هدنسهرخالیذاج ۱۰۳۶ یدلوا یلوطاا ردص

 . یدنلوا لزع ندمور ترادص هد ۱۰۳۰ یدلوا لیا مور ردص هدالاوش

 كنسهدعقلا ید ۰ یدتک هش رش ج بودا اقعتسا ندتاقن هد ۹

 یدا مرک ۰ یخس . رهامهدناسدا « لضاف یدلیا تافو ینوک رازاب یحزکس

 یراضیرقت و اشنا ییعو لوبقم یسهعیددداصقو سیمخت ی راعشا هلبصل « برش »
 ۰ ردراو یسیمحن ههدرب ٌ؛دیصق بولوا بوغرم

 ,سردم ردیمودخم یدنفا یش ردیلبلوپیلک . ( یدنفا دم فیرش )
 ۰ یدلوا توف دنس | یذ ۱۰۵۶ بولوا

 *رهشنکی»سردم ردیمودحیدنفادو 3 یرهشکی ( یدنفا فیش

 ء لضاف یدلوا توف هدنسیکیا نوا كننابعش ۱۱۲۲ یدلوا یسالتم هسورب

 ردیدنفا دم مالسالا ج یودحردنوفدم هدنج راخیسه رت نانسما یدا شوشپ
 ۱ رد(یدنفایلع)یم ودع رکید

 هد ۱۱۵ بولوا ,یسبحزاب یساغا هداعسلاراد . ( یدنفا دم فیرش)

 لیخربو «دیناوبد بصانم ضعب بولوا ندناکحاوخ هرکص یدناوا لزع



 ت ۱ ۵ دم

 هدعب یستفم هساما  سردم ردندجم دالب ( یدنفا ندلا فرش )

 « ردشلوا توف هد ۱۰۰۵ یدلوا دعاقتم

 ردعش ۱ تک یدنفایمالس دەچم ) یدنفا ینطصم نیدلافرش (

 . یدلوا توف هد ۰۱

 ۱۳۷۷ ردسودم كشدنفا روکشلا دبع (  یدنفا د ندا فرش )
 ماما هدنررحاوا كن رخالاممر ۱۲۹۱ یدلوا 3 هنر یردب هدنرخالاعسر

 هرکصلاصفنالابهد ۱۲۹۳ یدنا دارت هنلغوا یتحشم هلغاوا یرای رهش "ین

 یدلیا لاحرا هدنسکیانوا كنمرع ۱۳۰۶ یدلوا یسالنم هکم تیاهنو النم
 اعا مارہ ظفاحو بحاصم شاپ هدعبو بحاصم ( اغا نیدلافرش )

 I RE هلال نع هدنم رع ۱۳۰ تولوایساعا هداعسلاراد هدشنافو

 ۰ یدلیا تافو هدهرونم ةهسدم ۱

 یدلبا لاح راد ۱۳۳۷ بولوایعش رهزا عماح كرصم ) یواقرش

 ۰ ردسحاصهرک تافلأت

 هد ۱۱۲۷ بولوا یحوطو یراتشش رد. رادکسا ( یلحیلع یرش ۱

 ۰ رد عاش یدلوا توف
 یسهژناد كکب ینطصم هداز اشا ضوء ( یدننا نیما دم یرش )

 ۰ ردیعاش یدلیا لاح را هدئلاناخ میلس ناطلس طساوا ردنرلهدرورب

 سردمبولوا یودحم كندنفا فيقع مهاربا ( یدنفا نطصمیمرش )

 ۰ ردشلوا توف دنا اید ۱۲۲۷ نکیا

 شم یفقلا یس بولوا ندنامارک باخا ( ییرفم دم فیرش )
 ۰ ردندارعش ردشلوا توف هد ۸۰۵ هدلاح یتیدلوا

 ناخملس ناطلسرصع یدا كلاس هب هيلع قيرط ( یلحدج فیرش )

 ۰ ردعاشیدلیالاحترادنرخاوالوا
 ۰ یدلوا توف اوا هد ۹۵۵ ردندڅ یارعش ( یزبت فرش )

 ندنسافلخ اضر دس یهداخ لو شاتکب یباح ( یدنهدم فیرش )

 هدنه ناخ لداع یدلوا ر زو ههاش نواه هددنه ردهدنش رط یوس یدجا

 الالب هنهلع تلود هدعب یدشنا ابا هبسامهط هلهاش نوباه هجشلوا یلوتسم
 قوم بوروم لوبق هشرلنواه روضح یراترضح نایلس ناطلس



 — ۱۳۵ سس
 ۰ ردشلوا توف هر هنس حاقرب یدلوا یسدا لوتناتسا هد ۱۲۵۲ و

 تاربرح فاقواو رلکدک یدلیادلوت هد ۱۲۲۳ ( یدنفاد فرش )

 ردشلوا توف هرکسندسلاس ۱۲۷۰ بولوا یناک ناوبد ارزو هرکصو یک
 ِ رد یاش

 یدلیا دلون هد ۱۲۲۶ ردیسهعرکكکب لیښرعاش ( ماخ فرش )
 ۰۰ ردە e ردشعشپ هن هرات رض ح ناخدنحادبع ناطلس رحاوا

 نام ر ںوا زا شب هم ندنواهنوردنا ( یدنفا هّلادع فرش ۱

 هدنحر ۱۳۷۶ یدل هک نوباهذن زخهدنسهدعقلایذ ۲۷۳ و یتاکش اب

 ۰ یدلوا قوتمهدعب لصفنم

 ؛ییوتکم بولوا یمودخیدنفاهتلافطل ینیما بم (  یدنفا فرش )
 شلواییحوتکم فاقوا هذ ۱۲۹۵ یسحجوتکم هلخاد ضیقتاب ندیلاعردص

 . یمهنس ۱۳۱۰ ردشلدا دعاقتهلا زارحا ینسهبنریوالواو الوزەمەد ۷

 0 رسا لا ای یرکی كناضمر یسهنس

 لاا كالا لضف بیدا ردزاریش ( فاصو ۰ یدنفاهّلادع فرش (

 ۰ ردیفلؤم (فاصو خرات ) ردشلواتوف هد ۷۱۹ بولوا ندلق بابرا

 هد ۸۳۷ بولوا ندرع یالع ردیلغوا ینحلیعایسا (  نیدلافرش )

 ردکنو (فرشلاناونع) ردشلبا تافو

 د.هبنامكلا« بولوایدرک اش زازب نا ( یعرق ۰ لاک ندلافرش )

 هد ۸۶۰ یدلوا رهظم هنمارک | ینا ناخ دارم ناطلسو یدنا تزحاهم

 ۰ یدزاب یرانم حرش یدلیا تافو هدهسورت

 در ندنرلبشاوطیرات رض حیا دار ناطاس ) اشا نب دلا فرش رش (

 ۰ ردقداص

 نالوا قلات رد عاش یدلیا تافو هد ۳ ) یدزب لعندلا فرش ( ۱

 ۰ یدرد] و ماتخ هد ۰ یا( كنلروجتعرات)

 ماس ناطلس ردیکب سیلتب روند یخد ناغفرش . ( كب نیدلافرش )
 ردشلوا توف هد.۹۶۰ هرکص یدنلوا اقا یغایس هلتندوبع ضرع هلوا ناخ

 | ۰ ردناضفرش یودخ كناو نىدلاسمش یلغوا



 ۱ تن ۱۳ —

 ردشلبااشنا دهر مدرجناشن سا بولوایشابیجهبج . (غانیدلا عابعش)
 دیسلوا مامایربنم بوناییدیه-مرایهتع (اغانیدلا عاجهنوزوا)نارطاشسپر

 هدننافو بوایدج هرب هنمان (نیدلاعایه) یجقمش+ ردشلبا عضو یدنفادوم

 ردیسیاپدجهمرب ( یدنفامیهاربا نیدلا عابعثقونیو) ردشلسانفدهنک وا یار
 ۰ ردیاب یدجسیچرسک | هدیلس ناطلسیخد ( نیدلا عاج” ) یرسشا

 یدلوا توف هد ۱۲۹۰ بولوا ندابطا (یدننا دج نىدلاعاجش )

 ۰ ردنوفدم هدوق یرکا

 . ردراو یدحسریدلوا توف هد ٩۳۱ ( النم فرش )

 یهمانفرش » یحرات درک هک ردروهشم خروم ( ناخ فرش )

 هدشافو نیدلا سم یردب هسالس نالوا یصنم نیدلا فرش یدح ردشمزایود

 ۰ ردشابیا تافودا رها تیدوبعضیع + هيلع تلودهد ۰ ردشلدا بصن

 ردشلوا یسکب رلکب هقر نکیا یکب رع نا ء.زح (اشاب فرش )
 ۰ ردشلوا توف هد ۷

 ردیمودنع كناقا لیعامما یسلوتم هیفوصایا ( يلج نایاس فرش )
 ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۰

 هد ۱۱۹۱ ردسدشح یدنفا مخرلادبعندرودص ) یدنفادجا فرش (

 ۰ یدلوا ثوف
 مطادسب نکیا عش هدلموق ( هداز فرشا۰۰ یدننا دمع فرش )
 . یدبا شب شّقلا یتس ردشلبا لاحرا هد ٥
 ردسودم یدنفا مح رلادبع ( هداز دعسا ۰ یدنفا دم فرش )

 ۰ ردسیون قیلعتو صاغ یدلوا توف هد ۱۱۲۰ نکیا سردم
 ندناکحاوخ ضفتلاب ندنلف نواه ناود ( یدنفا دجا فرش )

 توفهدنسکیا كنناسش ۱۲۲۰ بولوا یرادهسک نواه ناود هدعب یدلوا

 ۰ ردنوفدم هدوبق یرکا یدلوا

 بولوا ندناکحاوخ هرکصو ندهبنک " ( یدنفا مهاربا فرش جالا (

 دنن هدمبردشلدا لاسرا هنهسورلزعلاب هد ۱۲:۵ یدلوا یسادځک وق ارزو
 ردنوفدم هدنسهعشج قلیرا یدلوا توف هدننابعش ۱۲٩۰ یدلوا یسادمکوق

 ردیمود یدنفا لاص ندرودص ( هدازلاص ۰ یدنفا دم فرش)
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 نحر دیدرک اش هداز هجاوخ ردلبنوطسق (یدنفا سابلا نیدلا عاش )

 لزوکیدلوا توف هد ٩۳۳ یدلدنا دعاقتهلکمک یناسقط ینس یدلوا یسردم
 - یدلوا توف هدننایح ییودخعربهدنمان ( فسوب ) لضافورخگ یدبا لیوخ

 پولوایسردم نخ ردیلهقوتعد . ( یور ۰ یدنفاسایلانیدلاعایهش )
 هلنلوا ضراع مع یدلوایسردم نعک هنن هرکص یدلوا یضاقههسورتو هنردا .

 هرافوصو مع ددشلوا توف ازواج یناسقط ینس هد ٩۳۲٩ یدلوا دعاقتم

 ةيشاح * دضع ةيشاح ۰ علاطم ةيثاح «دیرحمح رثیدلیااندیهسرب یدبا بح

 «رلردنوفدمهدننابرایدنفا(هلافطل)و ( دماحوا ) یرالغوا ردندتتافیلأت لابخ

 هلکقک توعد ند رصم ییاشاب ها ربا بول وا یماغ ناب نع (اغا دز عایهش)

 ۰ یدلوادیهش هدنرح هدنسهایذ ٩۳۲ یداوا یمافا یرهکی هد ٩

 ندنراسردمدرک ردیلغوا یدو لیلخ ( یدنفا نایلس نیدلاعایهث )
 ۰ یدالصاف یدلیالاح را نکیایسیضاق سلبا هد ٩٩۰ ردشلوایضاق بول وا

 یسیضاق هرعمواج ۰ سردمردیلکحهعلق . ( یدنفانایلس نیدلا عاهش )
 ۰ ردرا و یناقیلعت هنلئا و اد رحتدشاح ردش] وا توفءد۷٩ ۲ نکیایسیتفمنامآ رقیدل وا

 یتابطهرکص یدنا بیبط < ردیلنامارق . ( یدنفا سایلا نیدلا عامش )
 یودحم كنو ید هیقفر ۰ ثدخرسغم ردشعا لاح را هد ۲ یدتا رت

 ۰ رددنفا یسوم ندرودص

 هد هناح وط ىدا یشابجهکود هدنرصعناملسناطلس ) اغا نیدلا عاش (

 یدلیا ان ینیدیه-م دوخ هرق ردشکود هد ۹۸۱ هکر دعرتع كراپوط كور

 ۱ ۰ یدلدا نفدهن رق ماج یاع هددناح وط هدنافو

 ند هیتولخ یدا ندنرانالع همروشوید ( یدنفا نیدلا عاجش )

 هانا ندنو یرلترضح ثلات ناخ دا ناطلس یدّسا تباا ندیدنفا نابعش

 نایءا یدلواتوف هد ۹٩٩ یدلوا یصش راکنخ هدنرلنوباه سواح رایدروم
 یا یدلدنا نفدهد هبنطنطسق مالح ءارو رایدنل و رضاح هدنزاع هزانح تلود

 هدنساوعدتمارکو نورد یاخ بولوا نفلا جش هدهیفوصت تاحالطصا نکیا
 ۰ رداشاب يح یداماد یدا

 هد ۱۰۱۹ نکیایستفم هیسامابولوا سردم ( یدنفا نیدلاعامث )
 ۰ يدنا اص یدلوا توف



 — ۳۷۱ تس
 هدیناخ ژیزعلادبع ناطاس رصع بولوا ندنساما درک (اشا بش )

 یدیشلا یتسدا ىيا مور قرەنلوب هدنراقلفرصتم لصوموهبناوند + هلح
 ۰ ردشلوا توف هدمهلاراشم دهع رخاوا

 هد ۱۲۹۹ نطوتلاب هدنداسرد ردلیزانش ( یدنفا دجا ناوتش )

 ۰ ردیعاش «ریسقه ٠ ثدح یدلدا نفدهنسهچگ اب ماج خافیدلوا توف

 چوا یدبا ندنرلرطاش كناخ دج ناطلس عاف ( نوزوا « انا عاصث )

 ۰ ردشلیا انب ںییسم

 یسالنهرهشیکی «سدق « داقون . سردمرددنومطسق ( یدنفا عاعش )

 ههللا رصهدسدق یدا لماک ماع یدلوا توف هدنسملا كنمرم ۱۰۱٩ یدلوا

 ۰ یداپ هرظنم ییا
 اص یدلوا توف هدننابعش ۱۰۲۸ بواوا سرد م ( یدنفا عاعش )

 یداتاذركرابمو

 كنرلترضح یا دارم ناطاس یدا لماک دشم س ( نیدلاعاعت )
 رب نما بولبشالکا قیقحلادعب کودا مک هلنعوط یهلاراشم بوباق یغایا

 یدموق هنیرب هلصالخا حوا یجبرک ره مش رلیدرویب نامرف یتسلپاپ دیم
 بولوا هددرقرم قفوا هدورلیا ردق تعاس کیا نوا ندرهشکسا دینسموب
 رصع لئاوا هللاراشم ردففو هناروا یسضارا ردم رق هب یزاغ نجرلادبع

 عماج دجنوب هدیناخ نایلس ناطلس مصع ردشلیا لاحن را هدیناخ دمحم عةلاوبا

 ( تیاده ) یمسا بولوا نالسم هلعش داشرا هدایژر یراممو ردشلوا

 ۰ ردشلنوق
 هدنساسردم دیقخسا هدیوکسا ( یفش بوکس۰ادرفم سالا نیدلا عاش )

 تاذ رب ةوعدلا بیع ربک یتسهسبلا هبفوص یارقف یدلوا سردم هنس قرق
 ۰ رددرک اش ثكیو كرز الم یدا

 هد ٩۰۷ بولوا یسردمنخت ( ىلصوا ۰ یدنفا سالا نیدلا عاج )
 - یدبا لضاف ۰ ملاع یداوا توف

 كنهفبلخ یجاحو یردارب كنادلو النم ( یدنفا یزاین نیدلاعاهش )

 هک-رت یللزغ كس یدلوا توف بوریک هشرط نکیا یسیضاق رتسانم ردیددم

 ۰ ردراو یرعش ناوید رب



 بن ۱۳

 بلحهدنلاوش ٩٩ وهمنوف هدنلوالاعسر ۱۱۹۶ و شعوهقر "ةو هرکص

 یذاج ۱۱۹۹ و یسلاو یزوا دن هلساصنا ندا هدنلوالا عید ۱۱۹۷و

 ردشا دورو هدرخالا یذاج بولوا مظعا ردص ینوک یھ رکی كنلوالا

 ردش!وایرکسعرس لیعامساهلکلبلاو كارنالسهدندردیم ر کی كن والی ۰ ۰

 ۱۳۲۰۳ هدنل وسلک هلا له ا هر یدلر ردن وک هد هطا هحزو هد ۸

 راځ ؛ لدام « “اص « روع.» عیش ردشلوا توف هدنزوعط نوا ر

 ۰ رد ) كيد ( هنا ) اشا هللاءاطع ( یرامودحم ید هاو

 ( ناخ یارک نیهاش )
 هنغلناخ حرق هد ۱۱۹۱ ردردارب كبارکبحاصو یودحم كنارك دجا لاپوط

 یارکیلس بویلروس لوبق یفلناخ هد هسیا یدلک هلا رواپ رب ند هسور
 درط ندعرق هد ۱۱۹5 یدلاق هدقلناخو بوسهدا ررقت قحنا یداردنوک
 هلروصوب هبسور یدلک ندهسور قرهلوا ناخ رار کت هد ۷ تولوا

 توردنوک هل رب رخا ندع رق بور و شاعم رادقمرب کو بودا هدلا یعرق

 هد ۷۲ یدلردیوک هسودر تولک هن هن اهاش كلام ۲۲۱ یدردتا ناکسا

 بواوا صیرحو ناخ ردشمروک یتازاح كنتناخ هلا مادعا هداروا

 زدهلوا بس هتناوص كاا
 هد۲۳۷یدلوا یظفاحم لیئارباوناربهرنمضیفتلاب . ( اشاب ىلع نیهاش )

 قداصردشلواتوف ءارهروک ینسازحهد ۱۲۳۸ یدادنا دم یاس مروح

 ۰ یدنکد نیمار
 نکیا هدمورضرا بالام ضبفتاب نهرکسع ( ك دجا نیهاش )

 ۰ ردشلوا توف هد ۱

 ورخ فلاح لیصحملابمدهیسور ردنناتسغاط . ( اشاب نیهاش )
 هدناهح راس و هنسو قردلوا اولربم و یالاربم یدلیا تره ههناهاش

 كنلوالامسر ۱۳۰۸ قرەلوا یساتنسر یهرناد مزاول هحرلهتسو شفا و
 ۰ یدبا ر Ke ر قداص ۰ مقتسم ردنا لاحم را بیرق هنشاب ۴ ,دنح وا

 ل نا ماس ناطلس ردیلیارس رب مدق ) نداق كنها بش (

 ردشلوا توف هدنشب نوا یسهدعقلایذ ۱۲۹۷ بولوا یراکداپ كنبرصع

 هد ۱۲۹۹ هاب ردشفلوا نفد هنسهکت یدنفا يح یدا هدنشاپ شب ناسقط

 ردشلدنا نفد هتسوا ( ءزوربلد رادهنزح نالوا توف



 بس ۳و
 یدلوا دیهش بولیروا ,ندنشاق لوص هدنسه راحم هچک هد ۱۱۰۷ ردشلوا
 عهای وب یراترضح شف یدلدا نفد لسع الب هلکمامتا یالکاہد

 « لقاع « ریدم ردشم روی رثات مظع دشابع كنيطف دهاعو كرویعو
 . یدا لماک

 نیدلارون هد ۱۱۱۰ ردیسهداز ردارب یارکتمالس (  یارکتیهاش )
 ۰ ردشلوا توف نکا

 - عز ۱ شضیفلاب .ندنوباه . نوردنا ( اغا قطصم نیهاش )

 ۰ ردشلیا لاحرا هدندمزا یدلوا ع ريم هدنلوالا

 نکا س ہدیلوبناپ ردیمودخ كناخ یارک لس یجاح. . ( یارک نیهاش )
 «یدبا (یهاش)صلن بول وا تصح شوخ نعاش ردشل:اتافوءد ۱۱۲٤ نکیا

 ( اشپ دمج نیهاش )
 یبرخز هد |یذ ۱۱۳۸ ردس هلوک كناغا ,نابمش كرت یسادختک لوق

 هرکص یدلوا لیکو یساغا یریهکی هدنرابرح ناورو زیربت بولوآ یثاب
 یظفاحم زو عا هد ۱۱۵۰ و هردوقشا ,هدعبو یتح هنا یناربمریم هست زاب

 ٤٤ .یساغا یر: هدنرخالا یذاج ۱۱٤۳ و یسلاو هنطا هرکص بولوا
 ارد نادوبق هدندورو كمظعا ردصو یدلوا یاقمعاق ترادص هدنل والاعینر

 ۱۱۶6 و یسلاو هک هدمبو هبناع هدنرخا كنلوالا یذاج ۱۱۵ یدلوا
 هدنرجالایذاج هنسواو هنطاهد 2۸ ویتحهشاو یسلاونوزبرط هدنل والامم ر

 . یذاج ۱۱٤۹ یدلوا یرکسعرس یغاطاباب هدعبو یظفاردن هدعبو یزوا
 ۰ یدبا « ردتقم « ردم یدل وا توف هدناوالا

 ( رادهنیزخ ۰ اشاب ىلع نیهاش ) ۱
 یلښم هدرالغ ضو یرادهننزخ بولوا یسلوک اشاپ دخ كلج ردیج روک
 بیداتاب هلب راجا بصغینسە چو ےح ریما كنابقشاهدنلوالایذاج ۱۱۷۱ یدلوا

 هلیغاچسهقر هد ۱۱۸۲ یداوایسیلاو هنطا. هلا قاناریمریم هنرزوا ینسملا.ندنرادب

 هدنس هزحالا یذایجو شلوا یظفاحم نبتوخ, هد. ۸۳ یدلوا وما هد رح

 یذاج ۸۶ و یظفاغ یزواو هرتسلس هدناپعشو,یسلاو همنوق هلنا ترازو
 هروم هدنناضمر ۸٩ یزوا هد.۸۷ و رکن راد .هد ۸۵ و ساوس هدنرخالا

 هنطاو سیلک هدعب رکپ راید انا هدنبحر ٩۱ هیهاتوک هدنس هجا یذ ۰
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 ناخیردارب بودک هنکرح هلا یردارت هرکص یدلوا نیدلاروت هد ۱۰-۱۹

 بودک هناراهدق دوا توفثلا ناخ یارک دیردارب ردشلوا یاغلاق هدقدلوا

 ۰ ردشلوا توف هد ۹ هل دوع هو یدلاق هنسشب

 ها نهاش ) ۱
 یرچکب هد ۱۰٩ یمادفتک رایجوبق هد ۱۰۵۶ ردغارح كلا شاپ یضتر
 هد ۱۰۵۰ هنسو هد ۱۰۹ یسیکبرلکپ ماش سلپارط هد ۱۰2۷ یباقا

 هروما ٌهرادا ردشلوا قوتم هدعب لوزعم هد ۱۰۵۶ و شلوا یسلاو هژنق

 ۰ یدا رداق

 رادهنزخ هد ۱۰۰۸ هدعیو بحاصم ردشاوط . ( اغا دجا نیهاش )

 ۱ : یدلوا یفوتم هدعبو دعاقتم هد ۱۰۹۱ یدلوا یرایرهش
 بولوا یساغا رادلس ضشفتاب ندرعکی رددرک ( اشاپ نیهاش )
 ۰ یدلواتوف هدعب یدلردنوک هنکلکب قاس هد ۷

 ( اهپنطصم نیهاش )
 یرایرهش رادیلس جردتلابو ینا روخاریم هد ۱۰۸۰ بوش ندهطوا صاخ

 زاغوبهدنبجرهنسوا بولوا لواروخاریم هلساب لبا مور هد ۱۰۹۵ یدلوا
 لزع هدنرخا هنس یدلوا ریزوو یرکسع رس هروم بقعرد یداوا یظفاحم

 هنسوا بولوا یءاقمگاق لوبناتسا هد ۱۰۵۹۹ و شلوایظفا یروسم بوئلوا
 شعیهد ۱۰۹۹: هلاحرت هدنمرم ۱۰۹۷ یدلوا یظفاحم هدران و یسبلاو ماش

 هدک الایراص نکردنکهشعح هد ۹ یدلوایسلاومورضرا هدعب یسیلاو

 ۰ یدا یعاس هن زارا تمدخ نسح ردشلواتوف

 شقحون هداز یارک افص یلغوا ناخ یارکتالس ( یارکتهاش )

 ۰ ردیدارعش ردسودخم یارک

 (اشاب دع نیهاش )

 هلرازو هد ۰ یدلوایرای رهشرادقوح بولوا ضشم ندنواه نوردیا

 هدلاحینبدلوا یظفاحم زفاسو هماح نداروبولوا یظفاع ءونایو یسلاو ماش

 یوطاا هلش الو کیر ۳ هش هد ۳ ردشمالرب دلاق هنس کس ید

 یدلاق هدنسهظفاحم وللدم هنسوا بولوا یبلاو ماش هد ۰ ردشلوا ىشتفم

 یسیخهخرچ ودرا هلیکلیلاو رکی زاید هنسوا بولوا یظفاحم هیناح هد



el از 

 ج1۳ ۲ ..دتسم

 ردند ارعش ربهاشم یدلوا توف هد ۱۱۶۰ ردننارا ( نشلک هاش )

 ۱ اف يلوا توف هد ۱۱۹۸ ردلارا, . ( ادنش هاش )

 دارک | ردمودم یبلچ مساق هداز یزیبت یودح بش . ( یهاش )
 توف هد ٩2۵ بودا تره هدننامز لوا نج ناطلسنولواندنسانما

 . یدتافلأت (همانناملس) رد عاش یدلوا

 ۹۰۱ لوا یرادرتفد كج هدازهش ردللهنردا ) یلح یدهاش (

 ۰ ردراو یساشناورعش ردشلوا توف بولاق بوکنمهرکصندنخ رات
 هدد یادخ مش یس هناش ولوم هلغم ( هدد مهاربا یدهاش )

 یدلوایول ومهلبا هانا نددنفادج ییاود O ۸۷۵ ندنلص

 ثدحم رغم ردیکیآ ناسکس ینس ردشا تافو هدیحاص راصح هرقهد ۷

 ردراو یدیحوت نشلک« یسیوشم حرش ًامظن « یسەفح هنما » ید
 ٩0۰ یدلوا یهاپس هرکص لع بلاط هج لوا یخد یلچ ( یدهاش ) یرصاعم
 ۰ ردشعاحرش یاتسلک ردرسنوالح یراعشا یدلوا توف هدنلاس

 (۷ ۰ اشا نیهاش )

 ردشلواالال هلوا دارمناطاسبولوایسهدرک تیبرتیرلترضح ناخرو) ناطاس

 . هبلف ۰ هئردا یدلوا یسکب رلکب لبا مور هجنرومب فیرشت یتحن یسدنفا

 مدقمو میم یدلوا توف هدا( ۷۸ ردشلرب و ترازو هلکعا حف ییرارهش
 هلی ال نیس تئطلس ةعسیدای هسردمر هددسور و هکترب تا

 ۰ ردشلیا زارحاتاذوبیناونع (اشام) هعفد

 هدنبرحكنلدوجت ردندنسارعا لوا ناخ دیزیاب ناطاس ( كب نیهاش )
 ۰ یدلوا عياض

 هدنرصع ینا ناخدارم ناطلس بولوا ندارما ( هلوق ۰ اشابنیهاش )
 ۰ یدلوادهشدیرحیاورلعلرهلدنالزع هدعبیدلوا یسکبرلکب لا مور

 ( هعشاوب ۰ اشا دج نیهاش )

 یدلواایردنادوبق هدعب ر دشمن و رضاح هدنهفلوساتسابول وا نده رحش یاا

 یدجحسرهداروا ردششلوا نفدهدوشراچنوزوا بودا تاقو هدنمرغ ۰

 ۰ ردراو
 ردیلغواکكارکتداعسیودخم كنا ناخ یارک دخ ( یارک نیهاش )



 ۳۷ تب ۱

 یسیتفم ماشو سودر هرکص رلیدلوا ناضما هدنروضح نیردص هلرایدنفا

 هدنرفص ۱۰۱۹ یدلوا یسالتم رکیرایذو مورضراو شعرسو سلپارط هدعبو
 ۰ یدا یحاص قالخحا نسخ رداق ہن ,فراعم بلاط یدلوا توق

 توف هد ۱۰۰۷ بولوا سردم ردلبوا . ( یدنفا نطصم یاش )

 ۱ ۰ ردیعاش یدلوا
 بولوا یتاک نواه ناوید ردلرکبراید ( یدنفا مرکلادبع یناش )

 . ردبل هطلع ) دذ: ناش ( یرضاعم ردیعاش یدلؤا توف .د ۷ هده

 ۰ رددنسارعش زق كرصعوب بولوا یشبورد یولوم یعارچ یبمش
 ردشلوا ماماهنرب یردس بولوا یلغوا ییاما هرعمق (  یدنفا یاش )

 ییاتسحو تابلزه ردنوفدم هدنحراخ یسوق هنردا یدلوا توق هد ۰

 ۰ ردروهشم هدلزه ردراو یرعش ناود کیا یاح

 ردندنسار مشیرصعینال دیزبابناطلس ردیلبنومطسف ( یلح یرواش )
 یدلوا توف هد ٩٩۰ یا ندئاضق ردلنومطسف . ( یلح رواش )

 : ۰ ردیعاش

 ۷۸۰ ردندالوا نیدلالالح انالوم ترضح ردلنایمرک ( یلعیهاش )

 ۰ ردیاش یدلیا تاقو هد

 هد ۱۰۰۰ ردد االوم ترضح دالوا ردلنامرک ( یلح هاش ) ۱

 ۰ رد اش یدلنالاح را

 هدعب یدایا ذاا رقم هنسودنک ییانقلزق بولوا دلم ( یلوق هاش )

 . ردشواتوفوددات هداروا هد ۹ بودک هنارا

 ردندنساهرقا كنمحناشن هرق ( یصح یحاثن ۰ یدنفا دم هاش )

 هد هدرلتولوم راسو یدلوا یسالنم شعسو ماشسلبارط هعفدییاو سردم

 هللاح نسح رشوفدم هدنعماح یحاشن یدلوا توفهدنناضمر ۱۰۲۸ یدنلو

 «یدا دآوفقاصو سفكين«روهشم
 ) هداز راوهش ۰ اشا یزاغ هاش (

 هدهرومبولوا ندا رسا یکیردب ردیلعوا تکی ؛راوسهش سک رح یبیرفناک

 شلدالزعهدندم زا یدل وایسلاوماش هلترازو هد ۱۰۹۵ یدل وا یب یاس

 ۰ ردشلوا توف هد ۹٨۱۰و



 س ٩ ۳و س

 . یدلوا توفهدنزوقطنوا كنمرخ ۱۳۰۰+ یدلوا تور بحاصویلوا فتص
 هدنوکربم هدنحوا نوا كنلاوش۱۳۰< (اشابرکاش ) لصفنم ندنفلفرصتممسرد
 “دال

 ناو دویزبغ ینراظن راب ندهیلام (  یدنفادرت اش )

 هدنبحر ۱۳۰۷ قرلوا اضعا هنابساحمناود هرکصو اضعا هدعبوزبم هدنلکشت

 ردشتلوب هدبل وطانا هل راشیا تاقشحو راشعا بونلوا ناسحا ىلوا لوا

 نفد هل یدنفا زکرم ردشموا توف هدنزکس یرکی كنلوالا یذاج ۱
 ۰ ردشلدنا

 نوردناو یدا یسحاوح فراعلاراد ردنددرک ( یدنفا کاش (

 ۰ ییدا یعاش « مع یدلیا تافوهرکص ندنخرات ۳۸۰ یدلوا یی نوباه
 اخ هدننافو بولوا یسفلخ ندلا سثقا ( هزج یاش)

 ۰ یدلوا توف هدکتوک ردشملوا

 هدنرصع ینا دزنا ناطاس ( هداز ییماش ۰ كب ینطصم یاش )

 ۰ ردرهام عاش یدلوا توف بولوا یبقایس
 بولوا ندا نوناه یار ردلماش ( ییلح ینطصم یاش )

 رخاوا ردشلوا کب هساما جارخالادعب یشاب ریکتشاچ دنا ناخ میلس ناطلس

 ۰ ردعاش یادابا لاح را هدشلاث دار ناطلس

 هدغب یدلوا یسالنم رکبرایدهد ۱۱۹۹ و سردم ( یدنفا یاش )

 ِ ردشعا تانو

 داد ردندنراهزالم هداز اشاب لاک ردیلومطسف ( يلح یناش)

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هدنرفس

 :شردمو ینژالم یدنفا هللاءاطعهحاوخ رد !ءدنرال ( یدنفا ییاش (

 ( یلح ییا ) یرصاعم ردشمشب هما" دارم ناطلس رخاوا بولوا

 لاحترا هدهلا راشم رضع دا دنمشناد هديلع قیرط زديلرادراو یکی
 یدنفا دومسلاوا ( یخ دجا یناش ) رکید رد نعاد یسیکیا ره ردشملا

 یا نتطاسالا ناوطسا) یدیا یعاشو مع یدّسا لاحشرا هدرلهتسو ردمزالم

 ۰ ردا فلات

 زوابو یلاهن یدلوا سردس رددلهدنرال ( یدنفا دم یاش )



۱۲۵4 — 
 ردشلواتوف هد ۱۳۰۳ قرهلوا یبهللاح كکب دج | یدعاقتم فرصتم ند نمای رقا

 روضح بولوا ماعسردو سردم ردیرازالوک ( یدنفا دج رکاش)
 : رانا لاک رامین وا كن رخالاعیر ۱۲۸۳ ردشلوا نیررقلا سبب ر هدنوباه

 ۰ یدنا تاذ لماکو لضاف ردن وفدم هدناصق شاط

 هدنسهدقلایذ ۱۳۲۵۸ بولواندنانکی رکسعرس باب ( یدنفارک اش )

 یسح هبساغ یسودرا روس هد ۰ یدلوا یسحوتکم هم

 هد ۱۲۷ یدلوا یباکشاب یرکسع یاروشراد هدنرحالاعسر ٩۱٩ تواوا

 . ردشلنا لاح را

 یسادک ويه بلاي تیاهن یسادضتک ناطاسضفتلاب . ( یدنفادرکاش)
 . ردنوفدم هدوا ردشلبا لاحرا هدنسید كنرفص ۱۲۸5 بولوا

 هد ۱۲۱۷ ردیمودخ كنسبتفم ولدم (  یدشنا دجارک اش حاملا )
 یستقم یرلسلم تعارز هرکصو هطض» سردم لصعلاب یدالبا دلو هداروا

 هکمهدنناسشس۵ و یسالتم رصمهدنرخالامس ۷۶ و بلح هد ۱۲۰۷ یدلوا

 نوا كننابعش ۱۲۸۵ یدلوا یس لومناتسا هدنلوالا عبر ۲۸۳ و یس هاب

 یدتنا مظن هکر یلماوع ردرعاش ۰ ملام ردنوفدم هدیوبایدلوا توف هدنستلا

 ۰ ردکب دم قانشوب طبارم یشاب یجوبق یردنباق
 شلوا یسیجهبسام تاموسر ضیفتلب ندهیلام ( یدنفا دع رک اش )

 ودرایبقکیا ددشلدا نفد هنسوپق یرولسبوسا تافو هد ۱۲۸۵ لژملادعبو

 توفهدنسیمرکب كن رخالاعسر ۱۲۸۵ یخد(كبرك اشد جالا ) ندنرایالاریم

 یا
 هر دمودكناشاب نیما قیرف ( هداز لیریوک ۰ كب درک اش )

 هدرادکسا یدلوا توف هدنشنوا كنبحر ۱۳۹۶ نکیا ندنساضعا یسلع

 ۱ ۰ رد وفدم

 یسالتهریمزا هدنسهدعقلایذ ۱۲۸4 سردم ردیلکر (یددنفادم رک اش )

 هدنرخالاعیر ۱۲۹۸ یدلوا یسهابل وبناتسا هدعب و یسهیاب هکم هدنبحر ۵
 ۰ ىدا لضاف « ماعردوفدم ءدنسوفهردایدلوا ت وف

 یوا هلعلاط ةدعاسم بولوا یر دم هظفاش تاموسر ( كب رکایش )
۹٩ 

ANN 



 بس ۱۲۸ بس

 "یداریولوا تّدصیلوا بولوایبب ر یوسیموق تاغ ذ هدنرخالامیر ۱
 یرامودخم یدباقوطن ردنوفدمهدن دنفا رک یدل واتوف هدنل والایذا ۵۰

 ۰ ردکب دیشر یریفس امور هلل راترضح ( اشاپایط ) ییاسریفس سراب
 هد۱۲۵هو یالاربم لوخدلابهدناده هناهاشرک اسع  (اشاید رک اش )

 قرملوایس ریسودرازاحح ویا معها قلق رف نکیا هده روس هد۱۲ 5و اولریم

 هلفلوا غامدلا لتحت بولوا یناکرا سیر یلوطابا هدعب شلدنا لع هد ۹
 ۱۳۷۹ نکیانک اسهدنغان وقهدنارسقاو شد روتک هلومناتساهدنرخا وا یسهنس ۷۸
  ردشفلوا نفد هنعماحیشاب هاج ارس ردشلوا توف هدن-,د یمرکی كنیحر

 لیا مور بود عیفرت ردق هفلاولریم یخدوب (  اغا رک اش یراص )

 ۰ ردشلبا تافو هدنراحرا ۱۲۸6 و شلوا دعاقتم ندنسودرا

 ۱۳۹۵ بودا ناف هدنتمدخ قلحارح (حارح - اشا رکاش ۱

 یساغا ناتفخ زاحح قرهللوا فطلت هلغفلوب هدتمدخ هدنوناهروس هدنرلخمرات

 بولل واتوعد هتمدخ یخد هدنواهروس هد ۱۲۷۳ ردشلوا اقماق هرشطو

 ۰ یدا رهامو قذاح هدننف یدلبا تافو هدرلهنسوب ردش رو قلفاریمربم

 سردم بولوا ضشم ندنواه نوردنا .( یدنفا دم رک اش جاحلا |

 ةکمهدمب یسضاق هنردا هدننحر ۲۸ ل یسضاق هطلغ هدنلاوش ۱۲۵۸ یدلوآ

 ردنوفدم هد هیناعلس یدلیا لاح را هدداضمر ۱۳۷۰ یدلوا یسهاد همرکم

 توف هد ۱۳۷۹ ( یدنفارک اش ) ندهرداق میاشم یدبا یحاص تفرعمو لع

 . ندشفلوا نفد هنغلرانع شاب هرقبولوا

 هرمشط هرکصو یتباتک ناود كناشام دج دولوا ( یدنفادج رک اش )

 هدنمرم ٩٩ یفرصتم هفوص قلارار بودا یقاماقمعاقو ینارادرتفد

 یداردنوک هسنک اوس هدعب بولوا یرادرتفد هدح هد ۷۰ ویلوا فنصلوا

 دبهبساکسلحم هللزعهد ,۱۳۷۱ بولوا یسادگ ناطاسهرینم هد ۱۲۷۵ هرکص
 یشنم ردنوفدم هدهبنایلس یدلوا توف هدنسکیآ كتنامش ۱۲۷۷ یدلوا اضعا

 "ییوتکم ( كيد دجا ) یودخ كوب یدبا تاذرب لدتعم یحاص تورو

 دبنح یدلوا ندنسافلخ یدما هرکصو یسیحصوتکم برع سلبارط ندنرادص ر
 مأوت هنيا رلکب ینطصمو دوج یرلءهودخم  رکید ردشلوا توف مدقا هنس
 ماخ هدعس هنیما یسهعرک دلوس رای دلواتوف هدنراشایرزونوا رشیمرکیبول وا



 ی زاد لات

 ردشلدا نفدهنسهنکتیدنفایگب ودا تافوهدنس! د كنسەدءةل|ىذ ۱۲ ۵۵یدلوا

 ۰ رد ( اشا لماک لعایسا )یعودخ
 ندنللهدوو هلروا هدعب یدلوا دوو ضفتلاب ( یدنفادجم رک ا۵ )

 هدنلاوش ۲:6 و یرومأم باستحاو یسکرک هتسارکهد ۱۲6 هلکلهحاوخ
 باصق هد ۱۲۵۱ یدلوا یسادقک ناطلس دیا ةبه هد ۲6۰ و یشاب باضق

 یریدم مانغ بن هلناونع لیدبتهرکصیرظاوص هد ۲۵۲ یدلدبا لزعندقلشاب
 یتسهرفاو تورث ردنوفدم هدوبا ردشلبا تافو دنس ایذ ۱۲۰۸: یدلوا

 یناط روفکت بودا فرض ( ك یدج ) یود ییدلیا كرت
 ردنوفدم هدنناب ردشلوا توف هد ۱۲۷۷ ءرکص ندقدنلوا لع ندنغلماقمشاق

 - عسر ۲۰۶ و زی بولوا ندنسهبنک درج . ( یدنفا دجنا رکاش )

 یرادرتفدماش هلا لنع هد ۲۰۰ یدلوا یسحهساحم هه رح هلزتاق هدنل والا

 ۰ ردشلنا تافو هداروا بواوا

 هعتماو هدنشاتک كرک ردمودخم كناغا نسح (یدنفادع رکاش )

 هلتمدخ هنس شب نوا نوا هدشناتک شاب کرک هطلغو هما تباتک کرک

 توفینوک یا نوا كنسهرخالا یذاج ۱۲۰۸ و شلسنا هدعاقت هد ۲

 هازحاعویو كمردب یدبا یس « ملح ۰ قداص ۰ ردنوفدم هدیوبا ردشلوا
 ندنغلفرصتم اشتنم یرلهودحم یدا یجوز كنسهزبت كمردو یرد دوس

 یضاقو نیدلاءاهب دم یربدم شاب فارفلتو هتسوب هرقناو زاتم دجا دعاقتم

 نسخ ) ییصچوا ندنرامودخ ردرلکب تئشن ینطصم یربدم فارثلت یوک
 هدنشاب جوا یللا هدنس هدعقلایذ ۱۳۰ ادعاقتم ندهناشفارفلت ( كى یماف

 د ردا ا

 کرک هعتما ردمودخم اغا عرکلا دبع حالا (یدقادجارک اش جالا )
 هدبنایلس ردشلبا تافو هدنزکس یمرکی كننابعد ۱۳۷۱ بولوا سما قدنص

 . رد وفدم

 ندرکسع یامدقو ندنرلیالاربم فیدر یسودرا یلوطانا  (كدرک اش )
 ۰ ردشلیا لارا هد ۱۳۹۹ بولوا

 ۱۳۹ضشتلابندلق بولواندنساادوبنرا (هدازیتفم «كدشرک اش)

 یدسا ادم قلعت ه اشاب دیش ر بونل و هده تامدخ یدل وا یسهفیلخ کر مد



 تا۲
 یناک رلبحهبح هد ۲۳۹ و یناک رانویلاق ( یدنفا نیسح رکاش )

 کو . ردشلوا توف هدعقرلواپ
 ناود ردمودغ كنیدنفا ماص یماما هدازهش ( یدنفادع رک اش )

 لاسح زا :ینوک یھ کی كنلاوش ۱۲۰۰ بولوا یراددسک سر هدب واه

 رد((اشاب لب )یعودخیدنایسهلوک كن و اشا لیلخدامادردنوفدم هدیونا یدلیا

 زوق ئرکی كنمرح ۱۲۶۰ یخد ( ( یدننارکاع ) یزادرهم اشاب دعسا

  ردنوفدم هددجا هحهرق یدا یشنمو یاش ردا تافو

 بولوا یناتفخرسو نزاخرس ردیلنوناه نوردا ( اغا دج رکاش )

 روشحطس ( اغا رک اش ) ردشلوا یشاب یجوبق هدعبو شلدا غارح هلقلروشلس

 ا اول هد ۹ و بما نواه ندعم بواوا یاب یجوقویصشت و

 ۱ ۰ ردرلهلوا توف بقاعتم یییررم ردشلوا یساغا

 هدنسهراد یدنفا خاصینادغک هنزخ ردلکر  (یدنفادخرکاش )
 ۱۳:۱ بولوا یشاب نذّوم هد ۱۲۳۰ یدلوا انشا هنوفو قسوم بووم

 ۰ یدنا سیون قیلعت ردنوفدم هدرا یدلیآ تا تا

 ضفتلابهدب واه نوردا ردهداز یدنفایرب هللادبع ) یدنفارک اش (

 . یدلیا تافو هدعب ردشلوا دعاقتم هرکصو یجببام هد ۱

 یدلوا یساغا یرچکی هرکصو یسادخک لوق رد رهکی )ا رک اش ۱

 ۰ ردشلوا توف هداروا هدنلاس ۱۲2۲ یدلردنوک ه هقوتعد لزملادمب
 یامایماج ناخدحم ناطلس فلاوبا . ( هدازماما ۰ یدننا درک اش )

 هد ۲۳۹ سردم ردمودح یدنفادج جا ادبسلا نداتافوهد ۱۲۰ بولوا

 هدنناپ یرس ( یدنفا دم دشار )یردار یدلواتوفهدب بولوا یسالنم هطلغ

 ۰ ردن وفدم

 لاج رراطق ءرکصهلفراعمواعلیصحت ردیلن واهنوردنا . ( یدنفارک اث )
 هدنرخالاعسر ۲۲۸ بولوا راداکرهدنلا وش ۲۲۷ یساغادنیلدیدل وا لخا د ها رس

 یودرا هد ۱۲۶ بولوا فلم-» ندهبلع قرط هرکص یدلوا دعاقتم -

 ردشلبا لاج را هدنرخالا عید ۱۲۰۲ یدلوا یهش تداعس ءاول هدنوباه

 ۰ ردشلبا حوش ارن یناتسرامو ًاظن قیرش یوننم رد عاشو لضاف

 یسضاقربمزا هدنرفص ۲4۸ سردم ( هداز لاک «یدننادم رک اش )



 ۱۲۵ تن ۱
 ندسلام باب ردیمودخم كناشاب هتلادبع ین . (كم هللاضیف رک اش )

 ,هد۱۱۷۳ و ۱۱۳۵ و ییسجهرک لب هعلق كجوک یدارو كاهحاوخ ضهشفتلاب

  هدنسهاحولوم وبقیی ردشلواتوف هد ۱۱۷ بولوایتاکر یحهبح هعفدییا

 .یدبا ندلق بابراردرلکب (ببجن)و(یرونلبلخ) یرامودخم یدلانفد .
 بولوا ندنشرط یحارح ندلارون ردیتولخ . (یدنفا دم رک اش )

 هدد نکسک بودا تافو هد ٣ یدلوا 23 دنسهبکت اشا دج یجناشن

 ۰ یدیا رسسفم < ع ۰ ۰ ظفاح یدنل وا نفد هاب

 بوشیت ندلق ردیمودع كندنفا روكشلادبع )يدا

 هدنسوق عون یدتا تاذو هدنشب نوا كننابعش ۱۲۲۸ یدلریو كلهجاوخ

 - ردنوفدم

 هدننافویرد ردسودخحم كناشاب دجا ندناریهرم ( كب نسحرک اش )

 كنبحر ۱۲۲۱ یکصاخو قالوقهرفباست الاب هنلاحرنواهنوردنا یدل مت

 نواكنل والامسر۱ ۲۲۲ كرهلکب وده زاغوبآ رومًاهیدلواشابیجناتسب هدنح وا
 هد ۱۱۹۲ بولوا یدیفحاشابدجا یجاح هدرلجنافوط ردشلوا توف هدنزکس

 . ردشلدا نفد هنرق ( كب دمت جالا )ندا لاحم را

 ) اشا دجا رکاش)

 هن وناهنو ردنا هدعم یدلوا اماه ڈا یسودرف بواکهلوبناتسا ردبلن وز رط

 هناشرضهد ۲۱۳ ,بولیر و كلهحاوخجورطادهب و شلوا یماغا دنللد بورک

 بولوا یتیما لزت زئد قا هد ۱۲۲۲ ردشلد| لنزع هد ۲۱۰ قرهلوا یییما

 ترادص ترازو ٌةمئراپهدنرت واكتسج ر۱ ۲۲ یدلوایماهناشرضهن هد ۳

 هرومهدعب ویسلاو لوطان| هدندرد كنم رع ۲۲ 4و لصفنمهد ۱۳۳۲یدا ی

 هد داعسرد هرکصو ءدلوسلک هلغلوا لبلع هدن رخالاعس ر ۲۳۳ یدو یس

 هئسهچگ اب یسهبرت ناطلسدلاو هاش همه وبا و شلیاتافو هد ۱۲۳۶ یدلوا 13

 فطام دج ) سردم یودحم رد نعاشردتقم « ردم « ملاع ردشفلوا نفد

 ۰ رد(اشاب دمرس) هدیمودخشكنا بول وا ( كب

 لیدایاتافو هدنلاوش ۱۳۳۵ بولوا ندننسردم (  یدنفادجم رک اش )
 ۰ یدبا لاع ردنوفدم هدنسوبق هنردا

 كننرفص ۱۳۳۷ بولوا یسادقک رابجوبق . ( یدنفا دم زکاش )
 ا ردنوفدم ءددجا هحمرق یدلوا توف هدنحوا یعرکی



 1 و
 ۰ u هد ۱ جورغناپهد ۳۹۹ ندهسرحبتکم ۽ ) ساب ینطصم نیس (

 كسی ۱۲۹۷ یدلوا قیرف هد ۱۳۹۳ بولوا یساولربم هصاخ هدعب و
 ۰ ردیوفدم هداشاب : حارچ یدلوا توف هدنسیدب ى ۱

 ۰ ردیعاش یدلبا لاحرا هد ۰ ردیدا دغب ) و (

 ( نیشلالصف )
 بواد IK لوا E E رصع ( اشا یداش )

 . ردشلیا لاحرا هدعب یدشلوا یسکبرلکی یوطانا هد ۳

 5 نطصم ناظاس رود بولوا ندنرلاغا تزادص (  اغا یداش )
 ۱ نشر لا

 یداندندافحا لاحم هسوکو ندننادناخ وقامص(مداز لاحم۰ ك.یداش )
 ترادص قردلوا داماد هیدنفا یماخو بتاک هیدنفا زات درج ویو

 ۱۳۰۳۱ لاصف الادعب بزلوا یک نوباهنیب ام هرکص یدلوالخاد هنا یوتکم

 ۱ ۰ یدلبا لاحرا هدنشب نوا كناوالاممر

 ۱۳ و ۳ شو ودل دلو هد ۱۱۹۰ (  اباب نیما قراش )

 یدلوا توف هدعب تودنک هکسنالس هلتحاس هد ۱۲۷۱ یدلواعافر بودک

 ۰ رددا رعش

 .رخاوا بولوا نددسلع نیمزالم ردلکمالس ( یلح یم یاش )

 ۱ ۰ .ردرعاش ردشلنا لاح را ءدلوا نامل ناطاس

 یدلوا یسضاق بوکسا هرتساس بولوا ندناضق نابعا ( هداز یفاش )
 ۰ ردلضافیدلدا نفدولقن ددوکسایشعن یدلواتوف هدننلضافراوشمط هد ۰

 توف هد ۱۱۹۰ بولوا سردم (  هدازرهام ۰ یدنفا ینطصم رک اش )

 ۰ ردرعاش ییلوا

 ردیمودخم كکب نطصم (  هداز اشابنیسخ یکرک ۰ كبنیسحرک اش )
 تاقو هد ۱۱۵۰ یدلوایسالنم بلح هد ۱۱66 سیونهعقو هد ۱۱۶۱ سردم

 ۰ یدبا لماک تاذرب ناوبد بحلاص رعاش ۰ لضاف ید

 «سردم بولوا یاما اشا نطصم قایق نادوق ( یدنفادج رک اش )
 لاحترا هدلوا ناخدوجمناطلس طساوایدلوا یسالنم هک «مورضرا .هیرصق

 ۰ ردرعاش یدسا



 بس ۱۷۳ مس |

 (یدنفاتلادع ).ندیلاوم یوذع یدلراترف هدنسدقلایذ ٠١
 ردناود بحاص عاش یدلوا توف هدنرخالایذاج ۱۰۷۹ بول وایسالنم هکم

 ۱ ۰ ردیدنفا مهاربا ( هداز ینیس ) یودخرکید
 یلاو هنسو هدنیحر ۱۱۱ ندندننادناخهنسو . ( اشا هّللافبس )

 هنشت هد ۱۱٩ بولوا یسلاو كسره هدعب یدلدا لزع هد ۱۱۱۵ بولوا

 هدعب ولاصفا هد ۱۱۲۳ بولوا یسالاو هنس و امنا هد ۱۱۳۲۱ شلوا قرصم

 . ردشلیا لاح را

 یجەرک دن هدننرادصاشا سام لا بوش ندیلاعباب . ( یدنفاهللافس )

 سان روییقوترارکتهدنمرحم ۱ ۱۳ یداوا یبما اع رضو لیکو س» رویمق وتهرکصو

 شاب هد ۱۱۳۹ هللابصانمرودهدمب یدلدا رومأم هتسهلاکم ابنالا تولوا لکو
 بوکر یتماسحونمسطرف ردنوفدم هدوقیرک ۱ ردشلنالاح را نکیا یجهبساص
 یتشلکو دهاء اص یدلوا زم هک هب هلاعبصانم هلقق ار هدلاح رب زس زادنقهلوزت و
 نداکحاو> یخد ) یدنفا .رداقلادبع ) یودخم یدا ولدانا ندهداز یعا

 ۱ . ردشلسا نفد هتنای بودنا ثافو ۱۱۷ بولوا

  یردار یدلوا توف هد ۱۲۲+ . ( هدازیشابباصق یدنفاهّلافیس )

 هدننرقیهاکرد یرفشاک دونا ردشلنا لاحرا هد ۱۲۱۲ ( یدنفا اص دجم)

 ۱ ۰ راردنوفدم ,

 ناخ دزباب ناطاسرود بولوا یضاقرب یلومناتسا ( یدنفا یبس )
 ۰ ردندنسارعش نیا

 هحاوخههداعسلاراد ردیللوبناتسا . ( هدازرکلود ۰ یدنفا ینطصم قس )
 هواه مرح بولوا ینافتلا رهظم كن راترضح یا دنزباب ناطلس بولوا

 یدتکدوکساقلارار یدا شلوارهظم هنفرش قلوا لخاد سردتلا لحال

 یدلوا ملغم هننالغ نوباه مرح هلتدوع هدلوا ناخ لس نابطاس رصع هدم
 ۰ یدبایعاش هددنالث هنسلا رمسفم ۰ ثدحم ۰ لضاف یهلیا تافو هد ۰

 یدلوا یرادرتفد بلحو ماشو یجهعطاقم شاب (یدنفاهّلافس ینیس )
 لئاوا بولوا یرادرتفدینال قشءد۱۰۰5 و یرادرتفد یلوطاناهعفد کیا هدعب

 ردشنل وهدتمدخ زواغم یهنسقرق ردشلبا لاحرا هدلوا ناخ دجا ناطلس

 رمزا ینا را هتکس یدا عاش < بتاک رهام ءدهسبیعراعشا



 ۳ ۱ = ب

 - ةیتراپهدلاوش ۱۲۰۱ زیپ رددوبنرا . ( هدازوکک ۰ اشاپ نیدلافیس )
 . ۰ ردشلواتوفهدبناخملس ناطلسلئاو| بولوا یفرصتم بوکسا یناریمریم

 یجکیا كنعرح ۲۳۷ ردهداز اشاب ینطصم ىل هوقاب ( اشاپ نیدلافیس )
 ناخ دوم ناطلس رخاوا یدنلو هدتمدخ هدغل دوبنرا بولوا ناربمریم ینوک

 ۱ . یدلیا لاحرا دینا
 یسهاید6م « النم « سردم ردیلتویرخ (  یدنفا لیعاتسا نیدلا فیس )

 بولوا یاب لومناتسا هدسب یدل وا اضعا 4لود یاروش هدنمرم ۱۲۸۹ و
 یسیضاق لوبناتسا هدنرخالا عیر ۲۸۹ یدنلوا لزع هدنزکس كنبجر ۸۸
 بصنیسب زتاک ام هدنرخالاعسر ۲۹۱ قرهلوا یساضعا هیلدع ماکحا هرکصو

 ینیراا لیامورولوطانا یدنلآ هتلود یاروش هدنسهعایذ ۱۳۹۲ یدلدبا
 بولک هللزد ۱۳۹۲ یدلوا یئان بلح هدنسهحایذ ۱۲۹۵ یدلیا زارحا

 یتیعج هل هرکص و یدل روم ناسحا ینامعناشن عصم و یدلوا اضعاهنل و دیا روش
 ردنوفدم هداشا ردح ردشاتاتافو هدنسیدننوا كسرفص ۱۳۰۰ یدل وایسر

 كنىدنفا رهاط هداز یزوربس ندرودص یدا قوطن ء نانا یرح»اعیذ

 ۱ ردیداماد

 ۰ سردم ردبلغوا كندنفا دوج یّضاق ( وانم ۰ یدنفا هّلافیس )

 تم « بیدا ؛لضاف یدلبا تافو هدنبحر ٩۹6 یدلوا یسیضاق هکم ۰ بلح

 ۰ ردیدنفادجا ییودحت یدا

 دسفوصایا  سردمردولدج ( یوط نوعرو ۰ یدنفا هللافیس )

 - هرب هدنامارق یدلوا توف هدنرفص ۱۰۱۰ یدلوا دعاقتم قرلوا یمردم

 باتکدلحم بودلیوس رله رم هلمارباددارعش یدنادناع ۰ لضاف ردنوفدم هدنس

 ۰ یدای
 توف هد ۱۰۲۳ یدناسردم ردیلسا عا هددبچ ) یدنفا هللا فس (

 ۰ یدا مولعرح صاوع لوغشم هلا ریسقتو ثیدحو ظعاو یدلوا

 ۱۰۵۰ بولوایمالنمسدق:سردم« ردل رص ق (  یدنفاهّللافیس )

 ۰ نیندناداب یدلوا توف هدنامش

 سددم ردسودحم یددفادع ) هداز یدعس ۰ یدنفا هللا فېس دس (

 لزع هدناوالامیر ۱۰ ۷۱ ید) وا یسمضاق لوداتسا هدنلاوش ۱ ۳ 1۲ اللم



VY 7۱ می  

 هرقردقوجیرادرک اه آل یوا تو۹ دای
 یدنفا فیطا)یعودع ر کید رد دنفا دج یمودع ر دراو ینه وحا هتسهلتسا كنىد يس

 مس ٠ ملح ردشلوا توفهدنل والایذاج 4۸۷ بولوا یسالنمزیمزا«سردم( کی ۱

 سم هد ۱۰۲۲ بولوایسالنم رهشیکی( یدنفاد ) یمودح كنوب یدا

 ۱ ۰ یدا مل

 ۰ ردیس هدازردارب كتکب نی نع هدهنطا ( ك (

Jهده ساما یدا ندشسافلخ بیبح 23 ردل هساما .. ( هفلخ یدیس  

 ۰ ردبحاص تمارک یدلوا توف هد ۹2۰ یدلوا مث هدنسه واز كنوا
 راهش وا یحاشن بول وا مدعسه هدهرنا ود تامدح ) كب یدنس ( ۱

 ۰ ردشلوا توف هد ۱

 یدلوا یسرذم نح. ردیلغوالیلخ ییهمالع . ( وانم ۰ یدنفا یدیس )
 ۰ یدبا بی رق باکس یون یدلوا توف هد ۹

 ردیمودخم كنسهریشه هداز لیروکشاط (جرعا ۰ یدنفا یدیس )

 توف اقاعتمو لزع دم ٩۹۶ تولوا یسالنم سدق هد ٩۸۸ و سردم

 ۰ ردلاع یداوا
 ید یا اس یرلوص همنایلس ردیلغوا نجرلادبع ( كب یدس )

 . یدلوا توف هدعب یدلیااس روخهرب هدوبش وط هد 5

 . دسانزور هلاعوظ یدلیا دلو هد ۳ ( یدنفآ ناڼع تربس )
 یسهطوا تار رح فاقوا هرکصو یتاک ناود هدنلیا مورو یلوطاناو یسج

 ۰ ردعاش یدلوا توف هدنراحرا ۱۲۷ یدلوا ندنسافلخ

 یرادهسیکتافرشت ضیفاب ندنلت تاضرشت ( یدنفا دجا تریس) ۰
 ۱۲۹5 یدلوا ینافرشتهللوا فنسیلوا هدنسبکیانوا كنلوالاممر ۱۳۸۹ و
 هدهسو رب یدلبا ل ااصشا هد ۱۳۰۳ یدلوا یقرصتم دم زا هما لزع هدنرخاوا

 لدتعم  تورتیذ یدلواتوف .دنرخاوا كنمرم ۱۳۰۷ یدتادعاق راتخا

 ۰ یدبا

 مابآ از ابر منا زدیم بت ددعا )قورداق

 بولوا میش یمجوا ءرکص ندناو یدلیا ذخا ینشرط یدنبشقن _ندموصعم
 میش (قوادیلا دج ) هنر ردندهنظم ردشلنا لاح را هدنشاب قرق هد ۵

  ردنل وا ( ندلا مش ) هش رب ءهدنلاحم را هدنخراب ۱۱۳۵ تولوا



 N 1 بس ٩۷ 4 س ۱

 ,یدنآ والزع هدنلناوا ۲ بولواباتکل اسیر هد ۲۲۹ و ییکلکب هد

 انسهدعلایذ ۲۳: و یتا هناسرتهد ۳۳ و یرظان هریخذ دنر ومهام چاقرب

 لزع هدنلئاوا یسهدعقلایذ ۲۳۵ بولوا یاد ترادص هدنسدب 1

 هدنشب كنحرو یرظا هناموراب هدندرد .یسهرخالا یذاجب ۲۳۰ یدلوا

 ۱۲۳۸ یدلوا یسادهک ترادص بنات هدنسیتلا كنمرع ۲۳۷ و ینیما هناسرت
 یرکی كنبرخالا عین ۲۳۹ ویرظان هناخشوط هدنوک اقر و لزع هدنناضمر

 كتناضمر ۱۲۶۳ بولوالنع هدننابعش ۲۶۲ یدلواباتکلاسپ رانات هدنزکس
 هاساولایشن ردشلوا توف أف نکیا هدنراطفااشاب نادوبق ینوک ی و انوا

 کرک ندسنکوا مدقا نوکر ب نوک یستربا و لس بونلوا لقت هنسهناخ
 هدشاتکو اشنا« نیم. اصردشلدبا نفدهلع ییدلیوس دید « ر لز وکه »

  .یدا:ردم « لقاع « تورتبحاص ۰ طسو

 هدنسهدعقلاذ ۱۲۷ بولوا یزیم ماپسا هدهلام . ( یدنفادجم دیس )

 ۰ زدشلسا نفدهب هییلس هل وذ

 هدهباس وا ردردارب كناشا .دجا یصولخ ( ك نیما دج اديس )

 توف هد ۱۲۹۹ تولوا یزیدم هم ماوا هدنلق ناود یدلوا ندناکحاوخ

 ردشلوا توف ةاحاضم هد ۱۳۰۲ ( كب دماح دجا ) یودخ كوس ردشلوا

 ۰ ردیدنفا كب ىلع ندنساضعا تلود یاروش یس مودع

 .هدازمشیناناخدزیاب ناطلس بولواندنرالغوا لوق ( يلج یدیس )
 رد عاش هد هلالث ةنماردشوا توفهدهیفوصهدنتنطلس مايایدلیا باستنا .دنک]

 سردمبولوایدرک اش كرانف لعردولدج ,_ ( هرق ۰ یدنفایدس )

 دیمطااریثک یدل واتوف هد .٩۱۳ یدلوا یتسیضاق لوپناتسا هرکصو یسردمنعحو
 ردشلنالاح را هد ٩۷۷ نکیارپو سردم ( یدنفادجم ) مود یدا عاشو

 ۰ راردیدالع یکیاره

 ریما تولوا سردم ردلربمزا ( هداز دوم یجاح ۰ یدنفا یدس )

 یدا دهازو قتم یدلوا توف هد ٩۱۸ یدلیادخا ینوصت ندراخ

 ( زارک ۰ یدنفا دجا یادش )

 هسورب ۰ سردم رددرک اش کنی رع ندلاءالع ردیلعوا كسیردا یینامارق
 هد ٩۱٩ یدلوا یرکسهیضاقنلوطاناهد۹۱۸یسضاق لوساتساهد ٩۱۷ یسالنم
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 تالاعاهنب هدنلوالا یذاج ٩۳ بولوا یرظان ناخ وط هدنرورس نوک زوق
 هج رل هنسهلبایغلماقهءاقریشم هناخم وط هدنکل رکسعرساشاب باص لعیدلوایرظان

 هدنزوقط ی رکی كنبحر ۱۳۱۱ قرهلاقءدنسهناخ هلل نع یخ د ندنالاعا هرکص شلاق
 بح اص ردتقم د هراداو مدقههدنشیارلهق رافردشما وا نفد هد هیکت هدههل د وسهل وف

 ۰ یدشلنا ریت بتکمو هکت ضمب یدا یعاس هناربخو تورت

 توف هد ۱۱۸۳ بولوا ندهبصاخ ناروشلس ( اغا دمخ ادس )

 ۰ ردعاش یدلوآ
 نانلو نوفدم هدننایو ندا تافو هد ۱ ( یدنفا نطصمادتس )

 یداواندناکجاوخ ضیقابردیمودخم یدنفا لا شیفندنسهبنک نواه ناوید
 هایس هد ۲۰۲ و یسحهساح د ّزح هد ۸ و یتاک رادیلس هدنلاوش ۹

 ردشلوا توف هدنرخالا میر ۱۲۰۳ بولوا یلکو یشابشواچ هدعب یناک

 توف هد ۱۲۳۱ ( یدننا عفر دم ) مود یدلدا نفد هدجا هحمرق

 نکیآندنسافاخ ترادص یراق ) یدنفافیرشدجا ) یودخ رکید ردشلوا

 هد ۱۲۹۹ (كدعسدج) ندنسهبتک روک دمذطوایودنع كن و هدنرفص۳

 0 ۰ ردرلششوا نفد هاب نودا تافو

 یتطصم رادلع بولوا ندناکحاوخ هرکصو ندهبتک . ( یدنفا ادس )

 هنسوا قرهلوایابباصقهدنزوقطنواكسرفص ۱۲۲۳ یدلیا اد قلعت هاشاب

 ۰ ردشانزا توق الر هان وک
 ناوبد ردنادنرق كندنفا یربخ باتکلا یر ( یدنفادمج اديس )

 یدلوا ندلاخر یک یشادنرق یدلوا سردم هرکص قرهشل وب هدنلق نوباه

 تولواتوفهد ۱۲۲۶ ةدوعلادءهبیدلردنوک هسوسرط هدنل والایذاج ۱۳۳۳

 یدنا یعاش . تب شوخ ۰ قوطن یدنلوا نفد هوا

 ( یدنفا دج ادس )
 ناود یدلیا دلوت هد ۱۱۸۰ ندنبلص افا نسح یسشاب یجهوهق هداعسلاراد

 هدب واه یودرا هد ۲۱۵ و لکو یراد هسک كلکبەد ۱۳۹۳ بورك هنلق

 لکو یدمآ هدنلوالا عر ۲۲۵ یدلواندنمافلخ یدمآ هرکصو راد هسک

 . كنودراو یدلوا یسیمحلکب باکر ۲۲ و یسیج هعطاقم ماپسا ةوالع ءرکصو
 یدل وا لکو یدمآ 0 رکص ولئ و ییکلکبهن هدنج ورخ بوتلوالزع هدنلوخد
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 ۲ روژرهش هد ۱۱۰۶ قردلوایگرک ضیفتلاب (  اب شوایس)
 ۰ ردشلوا توف هدسب بولوا یسیکیراکب شبحو هدج هد ۱۱۰۷ یدیشلوا

 هد ۱۰۱:یداكلاسه!ءقیرطولبلبا مورردجز ۰ ( یم برع یهابس)
 ۰ ردیعاش یدلوا توف

 هد ۱۰۱۲ بولوا ناود بناک ردیلهنسو . ( یلح ییطصم یهاس )

 . ردعاش یدلوا توف
 اخ دیم یدلیادلو هد ۷2۰ هدناحرح . ( ىلع فبرشدس )

 ىدا لضاف ۰ + , یدلیا تافو هد ۸۱ یدنلوب هد رح ها رو بولوا

 ردندننافلؤم "هلج لوطم ةيشاح ۰ ضئارف حرش ۰ فقاومحرش « حاتفم حرش

 قحرش طسوتم كنرد ردشلوا توف هد ۸۲۸ ( دم نیدلاسث ) یود
 .۰ یدلوا توف هد ۸۳۷ هسیا ( نیدلارو ) یودع رکیدردشلیا ماا

 رفس قردلوا یسیکب رلکب ینومطسف بولوا ندناداس. ( ,اشاب دیس )
 ردشلواتوف هد ۱۱۰ هدعب یدلدا بصن غوبشاپ همارک تاکاس ندک هنوباه

 . هد ۱۱۷۱ بولوا سردم ردهداز لس دجا ناطلس ( یلحدیس ۱

 ردئلیا تافو هدعب یدلوا یشتفم نیمرح

 توفهد ۱۲۳۸بولوایسشابیخآ یسدناح ولوم وپق یی . ( هدد دیس )

 ۰ ردشسلوا

 یدلیاجوزت اشاهاضر ینسهعرک بولوا ندهبنک . ( یدنفا قطصمدس )
 هدنلوالا یذاج ۱۲۱۳ ردشلوا یبادقک ویق ارزوو یماضعا هبساع "سل ب

 هدنفلاضعا هبساحم سلح هنهدعبو شلسا لع هد ۱۳۰۶ بولوا یناعم ها

 نواكنسەجلاىذ ۱۲۷۵ بول و هدنسهسات تسایریلحمهصاخ ةننزخ تیاپلو 0

 ۰ ردنوفدم هدیوبا ردشلوا توف هی ا

 یماواربمهصاخویالاریم پولا,ضیف ندهاهاش رک ابع ...(,اها دیس ل( "
 ۰ ردشلنا تافو هد یدلوا دعاقتم هد ۱۲۷۰, قردلوا

 ( اشابقیفوت دیس )
 بوشش ندهببرح بتکم ردیلغوایواایو یدلو اشاب هلا صمق یسیلاو مورضرا
 بولوا یرظات هلقلش رفو یربدم هلةلاول کسو یالاریم تالابعا هدهناح وط

 یرظانتالاعا رارکتهللرع هدنبحر ٩۲ یرظان هناح وط هدنرخالایذاج ۰
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 هد ۱۰۵۱ یدلوا ارد نادوبف هدنلوالا یذاج e بولوا یباغآ یر

 هدمب یدلدنا مورت ناطاس ناخ رهوک هد ۱۰۰۳ یدلوا نیشن هبق رزو
 هراسلسهرکص هتفهرب یدلوا نیشن هبق ريزو رارکت هد ۵ بول وایسبلا و مورضرا
 هدندردكنناضمر ۱۰5۱ یدلوا نیشنهیقهن بولوا یسیلاوندوو راوشط و

 ` 3 یدل ردن وک هن هرقلعم هلل ع هدنشب كنس هد عقل اید بولوا مظعا ردص

 یدلوا یسیلاو هرتسلس هد ۱۰۹۶ هلا لع هد ۱۰۱۳ بولوا ,یسلاو هنسوت

 ان هدنسکیآ كنلوالا یفاچ هنسوا بولوا یرادرمس دنرک هر ۱۰۹۹
 یدلدا نفد هە اشاپ لع قشع ردشلیالاح را هدننحر ۱۰۳۲ فولوا ظخار دات

 ۰ یدربدزاق ویوقربهدیلایدنتیها ؛بیهم« زوبع * دندش < روس 9

 ( اغا ییطصم شواس)
  هدناسهدعقلا ىد ۱۰۹ یدلوا لاری و ضشللاب هدنو امه نوردنا

 یسلاو شعر هلبا لزع هدنوالامسر ۱۰۹۷ بولوا یسلاو ماش هلرازو
 تناطفو تیارد ردیشللا تافو مدندامسرد "الوزعم هدنلاوش ۱۰۸ یدلوا

 ( اشا شوایس ) ۱
 قابشابع ردنلاب یدلوایرادح-ءرکصبولوا یسهلوک كناشا دجازادرتفد ردهزابا
  هدعب ید وا یظفاحمهرومهلبس هام کب رلکب هد ۱۰۹۵ بولوا یساغارابهاسو یلوق

 . ملح یدلوا دیهش هد ۱۰۹۰ هدندورویامرفیدلوا یرادرس هروم هلترازو

 ۰ یدیشمامراو هقرق زونه یتس یدا رداهب « مرکم ۰ ملس
 ( اش. شوانس )

 هناشاپ دج لضاف لغ وا هرکصویالغماشفمردیسهلوک اشایدجملیربوک ردزابا

 كناشا دم بولوا یسادنتک راځ وبق هدنوباهباک ردمب یناتفک رک وبق
 هنسواو یماغا رادحتسءد ۱۰۹۶ یدلوا یدامادهلا حوزت یعاخهشثاع یسهعرک

 هد ۱۰۹۹ یدلیاتع نع هو یدلوایسافا راتهاس هد ۱۰۹۵ و یثاب یجهبج

 هد ۱۰۹۸ بولوا یسلاو بلخ هدنبو هنسو هد ۱۰۹۷ یسیلاو رکب رايد

 ةرازولاعم هدعبیدلوا یک رادرسهناشاب نایلس مظعاردص هلغغ وب هدنوباهیودرا

 هرادکسا ردشلیا تافو ارت ءدقرخ هد ۱۰۹۹ یدلروس بصن مظعاردص
 ۰ یدلدا نفد



0 ۱ 

 ١ یدنآ و هدو ردیلهرقنا یلح ( یلیهس ) یرصاعمرد عاش ناوید
 روت یی همان قحا بولوا ندنرابناک نوباهناوید ( كب ییهس )

 . ىدا هلق 2راتس ردق هنحرا ۰ ندنهفرصم

 و ندنباتکنوباه ناوبد (هدازییما برا ۰ یدنفا دمت لیهس)

 یسح هرک دنهعلق لوس هد ۷ یدار و كلهحاوخ نکیا سپونارعط هد ۸

 هد ۲۶۸ و یسیجباقعهداس هد ۲۶٩ ویرظان کرسهد ۲۳ یاکهایس هد ۱

 ۰ مدهناش وط ردشلباتافو هد ۱۲۲ یدلوا دودعمندنلاحر هثلاهرکص یحنافوقوم
 ۰ رد وفدم هدنعماح رادرتفد

 ۰ ردمودخ كندنفا گوا یسادخک هنزخ ( ك لیهس )
 بولوا بناک هدنوناهناوبد رب هدنارا ( یلح د یاس )

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ٥

 (اشاب شوایس )
 رادیتس ءدعب روخاریم هد ٩۷ بؤروکه برت هدنوناهیارس ردلصالااورخ

 .بولوا یسکبرلکبلیا مور هرکصو یسافا یر هد ٩۷۷ ېدلوا یرایرهش
 هدنس هجا ید ٩٩۰ یدادا ورت ناطاسهمطاف قردلوا نیشنهبق ريزو هدعب

 هد ٩٩۷ بولوا مظعا ردصنالهد ۹۹2 یدلدنالزرم هد ٩٩۲ یدل وا مظعاردص

 "الا عسر ۱۰۰۱ یدلوا مظعاردص الا هدنرخالایذاج ۱۰۰۰ یدنلوالزع

 هصوصح برن ءدوا یدلوا توف هد ۱۰۱۰ یدادا دعاقنو لزع هدنرخ

 تاریخ ضهب هدرلهرشط یدای هسردمرب هنماث ناطس یسهحوز ردنوفدم هد
 نالوا ندنناطل یدبا ملح«لدتعم ردراو یسهمشج ییا هدهناخشوط بواوا

 نداهبلاراشمیدلواتوف صف هدناضمر ۱۰۰۷ نکیا هدنشاب شب یمرکبیودخم

 (كدجت)یعودختكناواشا ینطصمیمودم رکیدردش!وایسهع رکر هلیمودخع کیا

 رد ) اا ینطصم ( لعوا كاو ) اشا لیسح اشرف ( یردارو

 ( قلاق ۰ اشا شوایس )
 هد ۱۰۵6 و باح هد ۱۰۵۳ بولوا لوا روخاربم ضیفتلاب ندنواه یارس

 توف هدعب یدلوا یسلاو هرتسلس هد ۱۰۵۷ و ییوطانا هد ۱۰۰۹ و راوشمط

 ۰ ردشلوا

 ( اشا شوایس )
 هدنسهدعقلایذ ۱۰۶٩ یدلوایرایرهشرا دیس شفتابهدن و اه نوردنا ردهزابا



 ۱ تس ۱۱۵6 بس

 هدم یدلوا کی شعره هد ۱۰2۹ ردندنسایحا درک ) كب لو

 ۰ ردشعا تافو
 ناطاس یدلواتوف هد ٩۳۰ هدلوساتسا ( هددیجهغوق ۰ كىدنوس )

 بحاص ردشتدا نقد هنسه وازو دم نالوا یسهدرک ان كنودنک هذن رق لس

 :ردشتروک راو ندصازتعا فاع ضقر یقسامرک الثم ردنارک

 وه تی ( یلح یاهس) "

 . رذرهام عاش ردشلوا توف نکیا

 هد ۱۰۰۰ یدشلوا اشا قلارارب ردندايما ) اشا بارهس (

 . ردشلیا تافو

 ( اغا دج بارهس )

 لوا روخاریم هدنرخالا یذاج ۱۰35 ندهطوا صاخ هسرتلاب هدنوناه نوردنا
 ساوس هدنلاوش ۱۰۰۷ یدلو) یماغا یر هلترازو هدنسهدعقلایذ هنسواو

 لزع هد ۱۰۷۷ یدلوا یسلاو هنسو هدنلوالا یذاج ۱۰۷۰ بولوا یبیلاو

 ردتقم ردشا تافو هدنهرم ۱۰۸۰ قرفلوا یسلاو راووا هد ۹

 ۰ ید قداصو
 ردشلوا یساغا حاتقم ضشتلاب ردیلن واه نوردنا ) اغا دج بارهس (

 ۰ ردنوفدم هدنسهرق یضاق ردشلبا تافو هدنسهرغ یسهدقلایف ۹
 هد ۱۲۳۷ تولوا يراد رخ .كناشب توش ,(اشا با ۲

 هداروا هد ۱۲۹ تولوا یظفاع هساح هد ۵ یظفاع وکو هلقلنا ریمریم

 ۰ ردشلوا توف

 دخهدا زهش ردسهدرک تیر كکب یناح ۶ رد هب دا ) یلح یهس )

 كیلاوتمو .یتاتک ناوندیرلهرکص ید ی ںقاخش كن دزناب ناطلس نب

 ۰ ردراو یسارعشرک دنو یرعشناود یدلوا توف هد ٩۵5 یدناردا

 توف هد ٩۷۲ بولوا یکب ییا هجوق (  ول اشاپ نانس ۰ كب لیهس )
 ۰ یدلوا

 یدلواندن رکب ایردودنک بولوایماده هناسرت یرد ( كب لیهس)
 .. ردشلبانب دیحسهرب هدنرازاب یلاص

 بحاص یدلوا توف هد ۸ ( هداز اد مده ۰ یلج ییهس )
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 . یدلواتوف هدنلاوش۱۲۲۹ نکیا یساغا قبتع یارس )ا لنس)

 ن ودیا تاف وهدا ۲۷2 رهت ر ناسا شم ( اة! لبنس )
 ۰ یدلدآ نفد هدجاهحهرق

 ۰ یدلوا ددهش هد ۱ ردیکپ طاسد ( لغوا ناوم )

J2یدلوا یربدمیأف ناود تولوا سوهما# ) یدنفا ی ونس  

 ساوا هد ۲۰۳ و یسیح هلباقم هداسهدنلاوش ۲۶۸ و یربدمیکرس هد ٥

 ۰ اش رادلاح راهد ۱۳۹ یداوایرادهسیک یکی ۲۵۲ و یر دم هم

 ٠ ردشلیا

 ۰ ردسودخ یدنفا نیدیاعلانز لوا ماما ( یدنفا یجونس )

 ۰ ردندنسارعش ییاخ ناعلس نانایب طساوا ردیلمردنس (ییس)

 ید هدنناوخ هدنسهد داع هب ردا ردلد ردا ) یلح دجا ییادوس (

 ۰ ردیعاشیدلوا توفهدهطلع هد 7 ۹۹٩

 كاهحاوخ بوش ندنلث نوباه ناوبد ( یدننا نیمادخ یدوس ر
 .هنوبق یرک !بودا تافو هدنسهدعقلایذ ۱۲۰۰ یدلوا یرادهسیک سۇرا

 ۰ یدلدا نفد

 . فیرظ« فراع یدلیاتافو هد ٩٩٩ یدانادسراف ( هداز ینزوس )

 ۰ یدنا یعاش»

 یتاک ارلکبدجو ىلع ءداز ناجم بولوا لنرزرب ( یلح یزوس )
 ( یلح یزوس ) ردیعاش ردشلبا لاح را هدنناث ناخ دزنابناطلسرصع یدا
 هدساخ ناعلس ناطلس رصع بود. اند, قی رط یدا ندرابللامهو لس رزرب هدوب

 یدایعاش یدلوا توف

 بولوآ یواوم ردیلعوا كتر ندننابعا نیدرام ( هددنامع یزوس )

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ٥

 بول واندهلع باتکو نیمزالم ردلنیسهون ( یدنفا ینطصم یزوس )
 ۰ ردیعاشو رهام هدرند و مظن یدلوا توف هد ۱

 هردندنسا ماناخروا ناطاسبولوا یردارب كش واح هصم> (شلوس)

 ناتسبلا هنر یرد هد ۰ بولوا لعوا كناحاوق ) كى لوس (

 یدلیا ناشبربو مزهنم یرکسع رصم هعفد کیا رو یدلوا یب شعرمو
 ؛ ردشلوا دنهش هد ۲



 س

 ردا الا ۱۰ ۱ ۰۳ ینلباموکخ یا ا

 لوماتسا ترازو هس راپ هدف رک تكننامش ۸ یداوا یسشاب یحاتسج

 هد ۷۰۷۱ بولوا یسیلاوهنطا هد ۱۰۷۰ یدلدالزعهد ۱۰3۵ یدلوا یاقمگاق
 ۰ یدا لحار هدروما هرادا یدلیاتافوهدمدخ وبقردلوا نیشنهبق ریزو

 یشاب یجاتسب هدنیحر ۱۰۷۲ بوش هدو رددوبنرا . ( اشاب ناتس)

 یسیشاب یحناتسب هنردا هد ۱۰۷۶ بولوا یساشا هکفلس هد ۱۰۷۳یداوا

 توف هدعو دعاقتم هد ۱۰۵۹۵ یدلوا یسشاب ىع انسب لوتناتسا هد ۱۰۷۵ و

 ۰ ید دعتسمو یصیتم هدنروما یدلوا

 دناخدجم ناطلسیلح نکیا بیبط هدننب یلعوا نایمرک ( یش ییانس)
 یدلوا اطا لو هددلع تلود هعفد كليا :گیتو یدالوب هدهاعم تواک

 ردشلیا مظن قردلدا مااا یربشو ورسخ ردندارعش ردشلوا توف هد ۹

 ۱ ۰ ردشلبا لاک | ( یلاج )ینکی
 سرد نمدنفا نیدلادیج هداز لضفا " ( یدنفا ندلاناتس لبس )

 تماقا هدرصم نامز قوحر بودا باشا دهفلخ یلح هرکص یدوقوا
 رخاواقرد واش هنس هکت اشاب ینطصمهجوتهدلوبناتساهدمب یدنل و هدداشرا هللا

 ولنامرکهدهیکت یداوا توف هد ٩۳٩ یدردا ظعو هقلخلا ریست ردق هشرع

 تشرط یسا لضاف « لماک ۰ ندهنظم یدلدا نفد هشاي یدنفا بوق

 ردیاب رو ریپ ثكنهیلبنس

 یرادرتفد یا یش هد ۲ بوش ندبلام ) ىیدلنفا ىلع لنس (

 یرادرتفد یلوطانا یم نالغواو رادرتفد شاب یلح راز هلال نامزوا یدلوا

 ( یدنفایار ) ندنیسردمیودحم ردشاوا توف هرکص هنس چاقر تاذو یدیا

 ۰ یدا عاش یدلیا تافو هد

 هدم زا بولوا یساغا هداعسلاراد هد ٩۹٩ اغا رورس (اغا لبنس )

 ۰ ردنوفدم هدنلو ناود یدلوا توف

 یساغا هداعسلاراد هد ۱۰۵۰ ضشفتلاب هدنوباه یارس . ( اغا لینس )
 هرصم هتسوا هنن یدلدنا اقا 9# نوکر بودنا لاصفا هد ٠۰٠۶٤ یدلوا

 ۰ یدل وا دیهش هلا هب راغ قره وطیئافس نجد یسک یدلردنوک

۱ 



۷ 7۹ 

 مورضرا هد ٩۰۰ و صراف هد ۳ یداردنوک هکلکی هلتفوم مدع

 . لژع هد ۰ بولوا یسیکب رلکب هتسوب هد ۱۰۰۵ و 3 هد 6۵

 یدلوایاقمگاق ترادصهد ۱۰۱۳ بولوانیشن هبق ریزو هد ۱۰۱۲ و شلدا

 یسلاو ماشهد ۱۰۱۷ ویسیلاو هنسو ابن هد ۱۰۱۹ یدلادا لزعهلغلوا لیلع

 دروبااب )یسادضک یدا مدآکاسو و لیتم داوا توخمنماش هتسوا تولوا
 ۰ ردربخ بحاص ( كىدجا لعوا

 av و ( یدنفا فبوب نیلا ناننس )

 لضاف.یدلوا توف هد رصبق هدا والا عید ۹ بول وا "یمالنم هبلفو

 ی ۰" ردزذا ییارقا هدهیدا نونفو

 ا سردهم زدنلنامارق (ییصخ باس ۰ یدنفا ناتس)

 ندنیسردم ید بلاغهنلع یاللصیدلواتوق هدنسهدعقلا یذ ۰۱۰۲۵ تولوا

 ۰۰.۰" یدلوا توف هدنرقض" ۱۰۳۷ ("یدنفا ناس ) نالوا لاغتشالاددش

 هب رصق * ماشسلبازط < هبهاتوک ۰ نیردهردلهدنزال ا. 7( یدنفانانس ) ۰

 ۱ ۰۱ یدآ ملس «.ملخ یذلوا ثوف هدنرخاوا ۰ ۳:قزلوا ینالنم

 اف دج هدلومنانتسا هرکصو اشاپ قطضم هدهزوبکک ۰۰( یندنفاناثس )

 كرابم + لاف« ۰ معابو ظعاو:یدلوا توف د۳٣۰٠٨ یدلوا جش هننرلد واز
 : ردیدنفا دم ندرودص یمودحم ىدا سفت

 یسالنم .ریهزا + اسینغم «زقاس.« سردم "(هسوک « یدنفا ناتسا)

 ۰ یدا یحاص قالحا ساغ یدلوا توف هد ۱۰۳۳ قزدلوا

 اد تفبوق « هرقنا « سردم ردللوت ( یدنفا نمت ناتثس)

 هعوش یشعن یدلواتوف هدنئاوا ۶ هدنلوترج یدلواقتالم هروئفسادم

 ۰ یدنا فّراعو ا یدلدا نفد هذاروآ بوليرو تک

 دج میش بولوا سردم ردیلیزتوک نوزوا ٠ ((یدنفا یانس ناس )

 هرهشیکیه رکصی دو ازیش هد ناو هدف و تا ۱۶۰۱۸ النا تباباندیع رق

 یدلوا ظعاو هدنءماج كبرع بولو اش هنسدهواز كیهزج هدنسهیصق رانف عبات

 . م ىدا 5 ماع یدلوا توف هدنل والا عیبر ۹

 ) قایا ق : اشا ناثس

 ایا یحاتیلب pr تلو یتسهاپ یحناتس هنزداو ینحاتسب



 ااا
 بوسنم همای هند < یحازق « هلکمتا عضو ربنم نریم قا دارم ا

 ٠ یدلوا

 و هده رام هد ۱۰۰۸ تولوا ندنساا دوسرآ ) اشا نانس 3

 ردشلنا لاحرا دعب یدلوا اولربم هنغایفش نيک ه ق ود ۱ و

 (نداز هل + تون ناسا
 كن رادزندیراصحهدون ینهذلا و بول والغ وا كنهلانح ینادوبق كن رف ردیلهنسوو

 لغوابوئلوا ذخا یماپاب هدنرضع ناخ نایلس ناطاد ندشلوا ربسانکیآ یزق
 یرایرهش زادملس هلیسهرص بولیروک ینازرا هشندخ یتاطانمرح هبلاراشم
 نداروو یسانایریکیءدنچ وا كنبحرر هنسوا بوق هلکربمهد ۹۸۷ ردشلوا

 هرکصو یسلاو .مورضراو ناو هرکصو ندو هد.۹۱٩و.یسلاو نکہ ناید
 هدنافو اشا نامع هد ٥ یدنلوب هد رل هه راغ: نارا: تولوا یسلاو داد

 هلا لن هد ۱۰۰۳ تولوا ایرد نادونق هد ٩٩۹5٩ یدنشلوا ماقماق هدودرا

 بول وا معالج هدنرقش یر | هدنلوالاعبر ۱۰۰۰ یدلوا نشنهبق نیزو

 ابن ًاقاعتمو یسلاو ماش هدنلوالا یذاج ۱۰۰5 یدنلوا لع هدنوک قرق

 ۱۰۱۶ یدلوا یرادرس نارا ندتمدخوب هد ۱۰۱۲. ئدلوا ایرد نادوق

 « ییارسلغوا لافح » یدبا روسجنو براح :یدلوا توف هدرکبراید هدنبحر

 ۰ ند( اشا دوم)یمودخحم ردهنمات كىو

 ین مدام ۱۰۱۲ ردیسآدْنک كناشاب نسح ین ۱۵(.۰اب نانس )"

 . ودشلواتوف پقاعسینلزع هد ۱۰۱۵ یتدلوا فرصتم هنج هجنلوا یسیلاو
 داشاب سیوا بولوا قاقو مزالم ردیلراصلزوک . (یدنفا نانس )

 تیولوم اشا مهارا داماد ندندسنا هللا منص ندببسوب یدتا ادستیرهص

 هد ۱۰۱۵ یداسلوا یمالنم یرهدمب یدیشعادرانالوم هدهسیدنل وب هدنساحر

 ( یجراتسا ۰ یدنفانانس ) یدا ییحاص قلخ ,نسح یبلوا توف "الوزعم
 دج ندبلاوم ودع ردندامص ردشلوا توف هد ۱۰۹۵ :سردم ردللرو

 ۰ ردیدنفا

 (.یفوصر- اجاب .دج نانس ر
 یشاب نابکسو یساغا لوبمالسا ضیفتاب ردندنرلکولم) كناشاب دوم كچوک
 هدهمقوربهدهطاغ بولوا یسادختک :لوقهدعبو یناروخاریمهد ۹٩۸ لزملادعهب و



 ۱ بس ۷۰ س
 ًاساخ ینوکیهنوا یدلدیالزع هدنرخالاممر ۱۰۰4 بولوا مظعاردص بار
 هدنسهب رت هد راف وص یدلوا توف هدنشب كننابعش ۱۰۰ یدلوا مظعاردص

 یتمدخ نسح هدنابراحم بولوا رویغ* عیج ردزوامهم یناسقط ینس ردنوفدم
 هدهس ورح كلاء یدابعماجرب هد رایج رصح ردربذک یناریخو تورث ردشملروک
 هدیدامادو (اشا دج )لغوایدیارولیدبا اعد هلاراشم هدهشرش عماوج ردقزوب

 ۱ ۰ رد(اشادجم)

 هاب ناتس )
 یدلوا یرادرتفدرصم هد ۹٩۰ یدلوا یرادرتفد یلوطاا بوشیت ندهیلام
 یدلدا لزع هدنلوالا یذاج ٥ هرکص یدلوا یسکیرلکب رصم هد ۲

 هننوقو شعم هرکص یدلک هلوساتسا هدعب یدلوا یسلاو رکیراید هد ۸

 ۰ ردشلیاتافوهد ۱۰۰۵ بولوایسلاو ساوسهد ۱۰۰۶ و

 ۰ ردیغوا شرب یلوامس ( نانس یما ٠ یدنفا فسو ندلا نانس )

 یسضاق نونام یودرا هدقدلوا رادرسهقرش اشابنانس بولوا یضاق لیصحملا

 لزعهد ۱۰۰۳ یدلوا یبالنم هتسوب هد ۹۹4 قردلوا سردم هدءب ردشلوا

 هدار وا هدنرجالاعیر ۱۰۰۰ پولوا یسضاق ههاتوک هد ۱۰۰۵ بولیدا

 هکسانبودبا ی هد ٩۷۶ یدا روهتم هدنتموکح « ؛ اض مع ردشليا تافو

 هطاغ  سردم ( یدنفا دج 3 ) یودخ ردشمزاب هلا-سر یکرب قلعتم
 یودحكنوب ید دقتعمو ماعیدلیا تافو هد ۱۰۲۳ بولوا یسالنم هندمو

 یسه وازیثاب یک روک یدتاتبانا ندنرخا یوناب یسهلاخ ( یدنفا نسح )
 یدایا تافو هدنلاوش ۱۰۸۸ یدلوا یظعاو یساجدم ناطلس هرکصو یحش ۰

 (یدنفا نطصم) ندندافحا ردندهنظم بولوا رمضم ردوفدم دن رق یسارهش

 ( یدبفا نسح ) یلغوا كلوب ردشلوا توف ءد.۱۱۸۰ بولوا جش هبهکتوا

 ۰ یدلوا عطقنم ی بولوا

 هد ۱۰۰۰ ضفتابولوایسیشاب یجوبت اشا دمت یللقوص (اشا نانس )

 زاکب شعرج مد ۱۰۰۳ هدسب یدلدبا لزع هد ۱۰۰۱ بولوا یسلاو ءرصب
 ”٠ ردشلوا دیهش هد رح هد ۷ بولوا یکی

 هلښهباب سدق ؛,سردم. , ( یوق یجب ازق ۰ یدنفافسو نیدلانانس:)

 رسفیلکت ده زن ۰ فضعیدلواتوفهدنسود نواكنءرع ۱۰۰۸ بولوا دعاقتم



Eمس  

 . اده ردشاوا ییقلت بیس بوزاب راهیئاح هیضاق ريف یدراروا یتا
 ردراو قاقیلعت هد رلناتک ن اشو غو ات «ماتفم«فقاومو ناک راک وه

 هدنرفض ۹۸۳ :بولوا یسالنم رکب رای دوا سرادم ( یدنفانیسخل ا هرق )«ییودخم

 ردشلوا توف هد ۹٩۳ یدنلوا هرتز تار یسهفطو ءرکص یداوادعاقم

 نکیایسردم هنیناملس ( ییلخ دجخ ) یتودخ ؛رکیدیدا اص فقع «طاطخ

 حرشو حاتفه حرش ید لاقتنالا میرس و هرظاذلایوق یدلوا توف هد ۷

 یدنفانیسح ردراو یساملع بقانم ایت وی اک هدضتارف حرشو یاقیلعته اده

 ودع اخند رداشا دو ندالضاو یدنفا ینطصم ندرودص یرامودح

 یدلوا توف هدن و ۱۰۳۳ تولوا سرد» یخد ( یدنفایلادبع )
 ندا مدت

 هدشناعک ٩۸۹ تول وا نترذم هاو ( دوش | تی نانس )

 + و ثوف

 ات ةدرادکسا هدشنافو ولو یاب هقرفم ۰ "( لاقصابق" + افآناتس )
 :"یدلنا انو ید ییدجحم لاقضامق ردٌشلدنا" نفد نير یخه ید

 ۱۰۰۱ یدلوا ندنسانعارصم و هقرفتعویناکهاس ۱ ) كر نانس ا :

 هر دشا یوق دف ا ناغ داغ اطلس یا اتر را دود ظل هک رقص
 داك تداعسردو ةدنزاقل زادرتفد هزدط 0( یراص *"یدتفا ناتس )ا

 ٠ ئدلوآ توف ةرکص ندنح را ۱۰۰۳۲ و یدنلوت ءدنگلننا

E EE.هحوق * اشا ا  ( 

 رکنشامن ضفتلاب هدنواه نوزدنا رود زب كناشا سايا ندئالو رددومرا

 هدنراقلاول ريم ماش سلبارط «هزغ + نیومطسق « هیطام ردشلبا جوزخ هلقامشاب
 یداوا یسلاو رصم هد 4۷۵ و یسکبرلکب تلخ * مورضرا هدنب بولو

 هنس قحرب فولوا یشلاو رصم ۳ هد ٩۷۹ یرادرس نع هد ۷۷

 یداولا قلحو سنون قزتلوا یزادرس اتودو ریزو یختلا هد ۹۸۰ هرکبض
 تولوا مظعا ردص هدنل والاعسز ۹۸۸ تول وا نیش هبق هد ۲ یدلیا ض

 هد ٩٩۷ بولوا یسیلاو ماش هد 6 یدلتنا لع هدنس هدعقلاید ۰

 ردص الا هدنرخالا خسر ۱۰۶۱ یدادیالزع هد ٩۹۹ بولوا مظعازهص اب ۳

 هدناوش ۱۰:۳ یدلرضوک دهرقلعمهللزغ هدنرخالایذاج ۱:۰۳ بولوا ملا



NIA 

 ءدنفل ا :ینطصمالالیدبایناخ سولفتہدناتسج رک (اشاب فسوب نانس )

 ) ناو قارا اشاب" عا تونل ادم فسو یم | یدلوا نالسم بولک

 ی وا توف هدنلئاوا كلا ناخادارع.ناطلس یدناوا بیقلت

 ردمودحم یدنفا بوقعی 3 یدیضلیتسمیش (یدنفا تفس وب مدل نانتس)

 هناشاپ قطصم هچوق هدننافو یردب یدتا تشرط ليت هلا تباا ندنزدب
 :تافو هدنرخالاممر ۸۹ یدلوا مر | مش هدءهروتمذسدم هد ۵ یدلوارمش

 یدلآ ةهبلق نهنولخ جاش ةلسلس بولوا ندالضف ردنوفدم هدعیقب زدشما

 :سردمبولآ ترهشهلکلهداز_م راهش ( یدنفاحر کلادبع یرک) ینودحم

 "عاش ۳ نشو توف هدرلاروا هد ۱۰2۶ یدلوا یضاق هدنرافرط هن وطو

 جو ال el ساب :..-.دراو :یرلهتسب بولوا سانش قس ومو

 یه رق هشنوس هد هیساما 7, (.یشج ۰ .یدنفا تسوب نیدلا ناس)
 "دن دنس هیلط لاج خلع یل ز ردیمودحع سايلان نیدلاماسح جش ندنسه ودب "لاها
 مردم بولا هدسوب ةدق دلا یدنفا نیدلاربح هحاوخ ییەباط لضافا مااب

 شیتفت یعااب یناشاب سپوا یسیلاو دادنب یداوا یسالنم بلح هد ۹63 ردشلیا

 34 ٤4 پولو لاو یبلاراشم هدکدسک هبلح یدلدا لزع هلضرع بودا

 هلا اشا سيوا سلاو ماش هدکدلک هرهشقا,هدهسی دل ؤا ل وزعم هلضیع كنا

 ناسجا/نیاولوم ماشاکوب بونلوالزع هدیسیکیا هلدرالبا ضع. ینیرب ر ۍندیضاق
 یسطاقلویناتسا هدننابش ۹۵۶ ؛یدلوا یبیضاق هنزډاو .هسور ءرکص یدلروم

 ردشادا لژع هدننابعش, ٩9۸ ردشلوا یرکسییضاق-لّوطانا قو کی جن وابولوا

 یدهلوا رهاظ,یتئارب توئلوا. ضیتفت یلاوحا دسر ماج ناف هلضرخ اشا سر
 یدلوا"یسزدم هننناملس اد اراد مدنرخ الا ممنون ۵ یک تکه هداښاوا

 هدنرفص ۹۸۳ یدلزا ها نوا زونکیا یسهفظو هل هجقآ زو وا هد ۴

 مدنرفض ٩۸۳ یدلربوهیطع یرولف زویشپ. بونلواناسحایمهفیظو ملا افعسا
 نوادارفص ینوکیصچوا بوبا غوا هنتلع هعرص نکیارلبق یتزاغ هعجب هبحاف

N.ینیزام یدنفا .دچا نیدلاسش هدازیخاق مالسالا جش ردشلوا توف  

 ردش ہک یحوا ناسقط ییسیدلدنآ نفد هند وشم زرک یراصیرلانا نیاقردشلیف

 -هدنلاحت را یدنفادوعسلاونا یدیایدصسمرب هدنسهلصودعسم کیا هدنراصح لوطانا
 فولک هدنرافدل وا:رکسعضاق یرلدرک اش ردشمامنا لوبق هدنفیلکت یوتف دنسم



 س ۱ ۰۷ سس 3
 . هنافو هدرافابس بولوا یرادرتفد كدیزاب هدازهش (  یلخناشس ) -

 ۰ یذلوا توف هد ٩۱۷ یدزک هدکلر ردق
 ندیهانیتلاسر ترضحفرطردلصالایدوم . ( هحاوخیعگنک ۰ نانس )

 هدو اهناوىد یرحو یدلیا مالسا نالعا هلعلوا نيم نيد نیقلت هدنسانّور

 یدوع السم هنسهناخیدلریو هفظو قرهنلواقاا هاملع كلسویدتبا ادتها

 قرلواهکلاهیسودنک بوت ندهرجهب ینلغواو ینسودنک یسهحنوزنداهدهانشم
 یدننا نانسو یدلریو یاندوعسم بولوا مالسا هدواو یدلوئروق لغوا

 ردشلبا لاحرا هد ۹٩۷۰ بولوا تور بحاصو زاتم هدهبلقن و هیلقع مولع

 نایلس ) یلغوا ردشعا فقو هرثک فاقوا بواب دیعسغو هسردمرب هدلوبناشبا
 یودنحم یدنفا نابیلس ردنوفدم هدنراوح بتکم هدرابحراطتق هللا ( یدنفا

 ۱۰۰۹ یدّساوفعباطهدنهحون یتیولومزادکسا نکیآسردم (یدنفاءاش دم )

 بولوا یضافوسردم ( یدشفاقابد ) یودشكنو ردشلواتوف هدنرفص
 ۱ ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۷

 هدراوتکس هد ٩۷ یدلوایرایرهش رادهنزخ ضیفتلاب (  افنانس )
 ۱ یدلیا تافو

 قاب ردق هنح را ٤ بولوا یکب لو هد ۹۵۰ ( ك ناس )

 ردشلوا توفهدسب ول زع هد ۹۷ ردشلوا یخد یب هنسوب هد ٩۷۳ یدلوا

 حوصت ندنلوق هفیلخ ۍجاح ینولخ رددابایوب ".( یدنفا ناس )
 دوازرب هدنسدرق كجد نک یدلوا توق هد ٩۷۹ یدبا یسهفیلخ یدشنا
 هدیوکزا ردیلغوا هددماریپ نیدجا هک .نلقارط ( یدنفا نانتس ) ید
 ) یدشفا نائس ( ردندهنظم یدلوا توف هد ٩۷۷ ردراشلوا مش یحوا ره

 ندتالو ۀنزخ یدلیا نطوتهدرصم بولوایدمنوی*نب لع ردینا-تسدرک
 زوبشپ . یسهیموب : فراصم ردشمرو هننرلهعرک بوبا لوق هفظو نالیر و
 هد ٩۷۷ ردشلیا  دانیتعا ققو دارقفقرهایتاریحو دجاسم بولوا مرد

 یدلوا ۍنیتفم ماشو سردم رذیلبزانقا ( یدسفا نانس ) یدلیا لاحت را
 تشرط لیت ردیلهردا ( بطخ فسوندلانانس) ردشلوا توف هد ۰
 لاحت را هد ۹۸۲ یدلوا بطخوماما هدنعماج واهفرش جوا هداروا بودا
 ۰ ردندفشک باحعا یدلیا



 ناب ی

 رد ینشای زو یدلوا توف هد ٩۵۱ یداوا یعش یسواز هفوصایا

 ۰ ندیسب اب سەك لیدرا

 eR E ) هداز زکر وک : یدنفا فسوب نیدلانانس (

 هددسعرش مولع ردشلوا توف هد ٩۵۲ یدلوا دءاشتم هدعب .بولوا یتفم

 ۰ یداارقف بح « رهام

 ) مداخ ۰ اشا نانس ر)

 4 9 ماش هد ٩۵۲ یدقبج منم تارا ندنرلانا قانوباه یارس

 لزع هد ۹5۵۵ تواوا نادرتفد شاپ ) اشا ناشس ( ردشلوا توفەد ۷

 ۰ یدلباتافو هدفا و

 ردنوفدم a هد 4۵۸ رددوښرا (رام ۰ نانس)

 یدیایدوهسمرب هدنهاتودنکر دشلوا رامعمهدنسانب عماج رب ناسکسودجمس زویترد

 هنیرژوا .راوبد ترد هنمءاج لس ناطلسو شمربدتوط یتسبق هاج هینایلس
 ندنرادرک اش ردیفیلأت ( هیلبالاةوک دت )یدربدشیت درک اشقوچ ردشعوقابقرب
 ۱ 1 ۰ ردشا ترهشبسک هداروا بودنک هدنه ( یسعدج )

 یدلوا ر مش هشرب هفیلخ نابیلسرددرم نیدلاج ( هفیلخ نانس )

 یسضاق هن رحوا نا یدلوا توف هد ۹ ردح اضەمظع ت تابدحم

 ۰. ردرعاش ندشلوا توف هد ۰ بزلاوا
 هد ٩۱۰ ,نکیآ یضاق ردیلغوا ماسحمشردراسفوص ۱. (,یدننفا نانس )

 ۰ یدارعاش یدلوا توف

 (ااپفسوب نیدلانانس )
 هلیعا مس كسره ضفتلاب _هدنوناه نوردنآ ربب ردارب اشا متسر قیساردص

 هامرهم هدرادکسا یدلبا تافو هد ۱ بولواایرد نادوبف هد ۵ یدقح

 هدهسیدنالشاب هثساشنا هسردمو عماجرب هدشاطکشب ردنوفدم هدنعماح ناظلس

 بعسلبارط ردراو یدیحتسرب یخد هداشاب .یطل یدلوا هدنلاس ٩٩۱۳ یباعا

 ۰ ردحرات «لادوف هنيزکد ت یا هنناف ویدنلوا مف هدنامز كیود

 ی هبنطابو ههرهاظ مولع ردیلبسارق ( یدنفا فسوب نیدلانانس )
 ردشلبا ظعو بودانطوت هددنرداو شعوقوا ربسفت لسزوتوا هللا لیصح

 ۰ ردوندا ظعوادمآ هدنسانیهاحهدازهش یداباتاف و هد ٥



 ا ۱+ ۰6 س

 ) اشا  فسوب نیدلانانس (

 2 طا مور ا قرلاب ردیسهدرک تیبرت ناخد زاب ناطلس

 . بولوا مظعاردص هد ٩۲۰ ئدلوا ر زو هل روهظ یسهرزوربمآ تامل یدلوا

 * یذبا بدم منیش « ردشلوا دهش هدنن رحرصم هدنزوقط كنسهجا ید ۲

 رب RE هد ٩۰۱ هن راترضح دزناپناطلس ) اشا نانس

 همالع هدعب یدلوا یساغا زایهابس هدنسهن عقر صم ردغلوا یثاب یجویق

 ۱ ۰ ردشلوا دیهش هدنررحنارا هد ٩۳۲ قرملوا یی

 بولوا یاب یجناتسب .دیناخ نایلس ناطاس رصع (اشان ناس )
 فناوندند ناربا هد ٩٩۱ ردشلسا نفد هدنا بوبای دتسمرب هدنوک رحنا
 هکر دش روک هدرا رات ناربانیدلوا دنهش ( اشاب ناتنس) رب هدنربخشتو مت

 ۰ ردلتم ینلوا كناذو

 ندنناود نیدلالالح ردیلراصل زوک - (یخا »۰ فتو ندلااس)

 هاو زار ط هلتدوع دهسامع كلام ةرکصیدلوا لهاتنوسردم هدناراردشموقوا

 ردشلوا توف هد ۳۹٩"یدلبا راتخا دعاقت هدهسور لزعلادعب یدلردنوک

 ۱ ۱ ۰ یدزاپ حرش رادقمر هم ولع حاتفم

 ردیلعوا یناکی لع نیدلاءالع النه > ( یدنفا فسول نالا ناس )
 زا درتفد شابه دننامز لوا ناخ ملسناطاس و یدل وا یضاف«هیساما هرکص ۰ سردم

 یداوا دعاقتءرکص قردلوایسنردم نفع هدعب وینښضاق ماش ندارو یدلوا

 ید دریک هفاکتعا ین او تولوا ندهفوصتم یدلوا توف هد ٥

 ۰ یدزاب هشاح هففأوم حرش تولوا یھت

e,راذ و لیصخلاب یبط ٍع ( مکح ۰ یذثا  

 یدلوا ابطا سی ر هدنسولجناخ لس ناطاس هرکص یدلوا سیر هنر افش

 هشعر هللا بوی للخ هنلقعهدهیا شک یژو یس یدلوا توف هد ۱

 بولوا سرد:و یخاق ( یدنفا ینطصم یخ ) یودخم ردرهام هدنط یدلک

 یاشیدلوا توف هد ۹۹ (یدنفااطع )مودم رکید ردشلواتوف هد ۵

 ۰ ىدا شامدو

 بولوا یدیرم هفلخ يلح ردیلسدرا ( یدنفا فتو نیدلانانس )



 ا اک

 ت ید ب شاکی نر هد ۸٩۱ بولوا ریگنشاچ ( كب نانس )

 و ۰ زدشلیا

 ۱ ۳۹0 Rs هنئسو هد ۸۷۰ بولوا ندارما 1 (
 "۰ ندشلواقوتمهدعب و لصفنم ۸٩۲ قردلوارومآمانا" هد ۸٩۱ و شلدىالزع

 ةسردم هددافوت رسدرک اش لورسخن النم رذولنامرک ۰ ( یدنفانانس )

 ۳ ۳4 توف هد ٩۰۶ یدلوا ینردم نحح « هرکص یسرادم هرناهلس

 ۰۰ یدزاب هیشاح دبهعیرشلا ردص ردیاشو

 زا توف هد ٩۰۷ بولوا ضردم |, :( یدنفا فسوب نیدلانانس )

 ۰ ردکنوب یحرش هباقوو:یخرش ینیمت سدندالع نیرحتم
 ( اشابنانس وکیوک ۰ یرایرهش داماد )

 زویحوا یدلوا ابردنادوق هل ایچس یوسلکم ور ناب هد ۸٩۷ ندبواه یارس

 هدمپ یدلسا لزع هد ۸٩۸ یدروا ینلحاوس هنولوا بودی هلیاهننفس هراب

 «ردشلواتوف هد ٩۰۹ بولوا یتنیکب رلکب یلوطانا هد ۷ توقح هتالو

 ردیسهلوک كنښرب ندنسارزو یناثدا رم ناطاس ( فسو ندلانانس )
 همعرش مولعزدشلوا توف "هد ٩۱۲ یدلوایسردم نع هرکص سرد مەد ەس ورب

 ۰ ردشعا ان یعماح ناولا یدا یششو فلوم رهام هدهضایرو

 ( رالوب ۰اشاپ نانس )

 یشابیجوق هج هدازهش هدبب یدلوا کب رص ضفتاب ندنوباه نوردنا
 یدنلوبید هدنتمدخ كندنفا دجا هدازهش هرکص بولوا هدنسهاثم سزوو
 ینطصم ) یودخ یدا لدشم فصم یدلوا دیهش هدنرح نارا هد ۸

 هد رح هلراسا ربا قردلوا یی زاوط دام ەد 8 یدلوادامادهج هدازهش ( كب

ey 
 ناربا هد ۰ بولوا کپ یرهشکب ( یلغوا ییراق + كب نانس )

 ۰ ردشلوا دیهش هدنسد راج

 بواك هبور لصحلا دىب ردلهفک ) یدسنفا فس و ندلانانس )

 فقاوم حرش یدلوا ثوف هد ٩۲۲ پولوا یسیتفم هبساما یدلوا سردم

 . ردیافلأت هاتم ر ندتنسه. یسهشاح دی رج ء یسهشاح



 ج ۱ ۳ ا

 (اعاپ نانس ) ۱
 هد ۸۲۹ یدلوا یسکبرلکب هلاحرت بولوا ندنساما ناخد ناطلس یل

 ۰ ردشلوا توف هدسب بولوا رادرس هد ۸2۵ یدلوا یسکپ نلکی لیا مور
 ۰ .یدیا میش + رب دم

 ان ید همشج ر وقح هد ۸۰۷ یدلوا ینیماناب ۰ ( یلخ نانس )

 یید ھے“ هرانم یرکا هد: راب وب ردنداشیا م( هتخوس |نانس ( یدلیا

 هد وا ملسناطاس رخاوا:ردشعای دج“ ربہداشاب یریپ ( نانسهتخوس ) ردشعاب

 رصع ینیدجتسم « نانس نیما » بولوا ینیما جم ( اناناتس ) یدرا لارا

 حفلا وبا ترضح رضع هدوب ( اغانانس ) ردنوفدم هداروا یدشا داین هدیحاف
 (۱ع!نانس) یدلیااس یییدصنم اغاناغوص یدا یشا یځناغوص هدساخد ناس

 یدایاتافوهدصنمو یدلواییمااش ییرش عماخ ممافرد رام كہلاراشم ناقاخ

 هاشدان ( اغانانس ) ردشعاییمر یرقییا هننارغ "هلیات قیدجتسم « لورق »

 ردیسیزاب یدج ص ی حار ید لوا توق هد ٩۷۰ ا ردسیشاب یحجنارب كاا زاشم
 ۰ ندهن. یږېق

 بودا نطوت هدش وک « نانس » نالوا تف هنما (.یدنفا نانس )

 ردشلوا توف هد ۸۸۰ هلباسف رصح ههمهلاراک ذا یدلوا ینتخو یوزنم

 ۱ ۰ ردند هنظم

 بلاغ یلالح بولوا ندنسافلخ نیدلاحا ردولهرف ( یدنفا نانس )

 ناتطلس یدآ زایوس هند ردزناج ربغ برن هناذو هفلخ یجاح ندشدلوا
 هدهبلا راشم رصع ردشلبا تاقالم هعفد جاقرب هلیراترضح ناخد فلانا

 ۰ یتدایا لاحت زا

a.( هجاوخ : اشاپ نانس)  
 ماف هدب یدلوا سردم بودا لمت ندربهاشم هلی رد ردیمودخ كيرمضخ

 كناشاب دو هدشاورزن ردشلوا زو هرکصو مدنو مع هدداخد ناطاس

 دعاقته هدعب یذدلدالع هد ۱ یدلوایخد مظعاردص هدنل نع ةا ةعفد

 لضاف یدردا ظعو بوقبح هرانم نکیارژو یدلیا لاحرا هد ۸٩۹۱ بولوا

 یسهداز هک رک ردراو یسهلاسر راد هراهط ند داده ید ردم <« لاع *

 ۰ یدیابرشمشیورد یداواتوفءد ۹٩۲ نکیآ سردم (یدنفادغشیورد)



 س ل

 بوق > هلی راشتسم ینرافسغروبسرتپ هد ۱۲۹۵ ردشلوا تاک نوباه نیبام

 یسەبتر الاب جردتلاب ردشلوا یزیفس شرب ًاقاعتمدلا لاصفنا ءدنسهدعقایذ
 توف هذه تس وک هد نفرظ هتفهر هلا عیرس مرون هد ۱۳۰۳ یدلیا زارحا

 . ىدا نیطف « بيدا « ففع . ردشلوا

 ( اشاب نایلس )
 یتاکرولاط هللوخد هرکسعهد ۲۸۰ یداندنفانصا یجرکش یردب ردبل هرنشط

 هد ۲۸۰ یاب زو ةدوملا هدعبو شفلو هدنرلدراحم غاطهرق قردلوامزالمو
 عیفرتلابویسهجاوخ تباتکدعب وهیضایر هبیرح بتکم قردلوا یشابکیبهلیسهرص
 هدنرلرات ۱۲٩۱ ردشلوا اولریم هدعبو یرظا سرد هدلاح یشدلوا یالاربم

 ناملاب هتزازو هد ۱۲۹۶ قرنلوت هدنرادب رام غاطهرقو برض بولوا قیرف
 رومام هشماقا هددادغنو لزع هد ۱۲۹۵ قردلوا نادناموق هدنرلودرا هنوطو

 ردزاویرللاح و اشنا ینابم ردشلیا تافو هداروا هدنمرخ ۱۳۱۰ و شلوا

 : ردکبیاس یریدمفراعم هسور یبودخحم یدنا راو قوقو یخد هرات

 دهشم هد ۸۵۶ بولوا ندنربهاشم" یسارعش نارا ( یسحییلس )
 ۰ ردشلوا توف نکردک هنرایزهیوضر

 یولوبولوآ ییر كتر ندنراقالوص راکنخ ( هددنسح یعاس )
 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ٩۹۸ ردشلوا

 یرلریفس كنلفو هرتلکناو سردم ردلنسهون . .( یدنفا نطصمیعامس )
 یدا یاشورهام هدرانو مظن یدلوا توف هد ۱۱۷۰ یدلوا یتا

 هدماظن تیاد ردشلوا نبناکجاوخ بوشیت ,ندلق . . ( یدننایعاس )

 ردشل وا توف هدنبیکیا نوا كنلوالا عمر ۳)۱۲ بولوا یربدم لانروژ

 ۰ ردوفدم هدرلاق

 دارفلب .ینوتسا هدعب بولوا یسکب رلکب پاپ ضیفتلاب _ ( ابشاب ردنس )
 عيش یدلوا دیهشءد ۱۰۰۷ یدلدنا رومأه هنصالعسا نیدوبهرکصو یظفاج

 ۰ ید رویعو

 یدلوا کب نیدیا بولوا ندارما ردیردار كب یذح . (  كب نانس)
 ۰ یدلوا دهش هدا ۵



 تس ۷ ۰ تست

 هما ظن ۹ هدو( كب نابیلس ) ردشلسا نفد هنندرا هناسر یدایا

 ردشلسا نفد هدجاهجهرق یدلیا تافو هدنلوألایذاج ۱۳۹۲۰ ردندنرلیالاربم
 هرایهده زا یدوجو بولوا ندهناهاش رکاسع هدوب هک ( .كانایلس )کید
 هدجا هجهرق هلباتافو هد ۱۲۹۱: و شلوا دعاقتم ندقلیالاریمو شلاق هدنحا
 ۰ رود ك.نولس یدشنلوا نفد

 یاروثهلا یلوا هد ۱۲۸< بولوا ندنرانادناج ناربت . ( كب ناولس

 « ردشلوا .توف هداروا ملدوع هتکلع سس ,یدشلوا اضعا هتلود
 ۱ .( اشا نایلس ) ا

 رارکتو ناتسزالو یییواطو مات مو یاران ی هچرت

 ینیلاومطا یدشبا زارا ردق هنسهاپ کی راکب: بونلوب,هبننافرصتم یطوط
 توف ةا هد ۱۲۸۷ هد هرص ییحونلوا ,بلح , هن داعسرډ نوجا, یھیچو

 ۰ ,یدبا, انشا .نایسل + مقتسم یداوا

 لیطصا و یا را: بولوا نیدنسهمدح نواه نببام 7 انا نایلس ,)

 ردنوفدمهد وا یدلپاتافو هد ۱۲۸۹ یدلوا یردم درحزو یریدم همام
 ( اغانایلس ) ندامدقو ندنرافرصتم ینپ ماقماق هبکلم یدبا جرعاو مقتسم
 ۰ ردیوفدم هدنسوق یرولس یدلیا تافو هد ۱۲۹۰ خد

 یغش یهاکرد اشا رفمح ندهدعس ردنلع رق ( یدنفایوع نایلس ) ۱

 ردنوفدم هداروا ردشلوا توف هدندرد نوا كنس هدعقلایذ ۱۲۸۷ بولوا

 23 بوحا یهاکزد یدننشقرب هددجا ناطلس زدبلاراح ) یدنفا نایلس (

 یدلوا رقم هنلاحرو راکا ناتسکرتو ئرا ع یدلوا رومأم هاشم ساحو

  یدشک ددل راغ و یدلک بودیک هلان راغ قلا رازن قزل وال وبقم الکولا نتو

 ۳ هدم رع ۱۳۰۸ هدلاغ یتیدلوا ندنساضعا نشمتف نمحنا یرادرکص

 ۰ ید عاش < ملح یدلوا

 یهاکرد نور لشاط زوا عم یهنس:َیللا ۰( یدنفا-.قدص ناتمام )

 لاح را نکیآ بیرق هناسقطیتس هدنسید نوا :كنئرفص ۱۳۰۷ ردشاوا حش

 ۱ ۰ یدا تاذر روئلوا نظ نسح ردشلیا

 هیحراخ "ییوتکم ردیمودخم اشا دشروخولاشا يحن . ( كب ناما )
 هد۱۲۹ ۰ وشمل و هدن انک یسهینسترافس سراب بودا لو دهن رلهط وا یدما و



 تهی هر له

 بولیردنوک ههسارونا هد ۸ شلردنوک هننالاهنس وب قر هنل وا ف طلق هل اح

 هدنخش رات ۱۳۸۱ هدشندوعو شفلو هدنمدح ازددک هه راو ارومآم )۱

 مرکو زوشح رد وفذم هدنتهررطخ یعءاح اشا جن ال دک دەنا روی ردشالالاح را

 رد ۲ یدنفا كن بلاتلع)ندنلاجز نلوایربدماروای راظن ف را.هیمودنش ی دنا
 e ) اشا تفار ناهلس ( ۱

 نوردنا دا دلو هد ۲۳۲۲ ندنبلص اعا قضم دوننرا قىسا رادقوح

 زاو یشاب زون هد ۲۶ 6 ملعتابویرادقوخ نورد هد ۲۳ ششتلاب ندن و اه

 68 و هصاخو قیرف هد ۲۶۸ و اول هد ۲9۹۰ یالارم و یشاکم هدیدم

 یو را الو سخت زار تنس دایک و یر یروطراد هاش

 هزکصنوکدنخ یدنلواآ لزع ءدنرفص "٩۲ تولوا رکمعرنس هدننابعش ٩۱ وا
 طخ نیتکله هدنشهتفه ولو ایرظان تراجتهدننابمش +6 و یریفس سرا
 ها هدعقلاید ۲٨۷ و ایرد نادوبق ةدوعلادعت هدنرخحالا عمر ۵ یدلوا"

 هدنشمدمقا ىد تولوای.دااوهسورت هدرخالایذاج ۱۸ ویساضعاالاو شاخ

 رم زاهدنلوالایذاج ۷۱ و شلوا ینیلاوبلح هدنسهکایذو یلدا ل

 .قفاج ۷٩ بولوا ینیلاو هنژرب نا هدناوالایداو ماه هدنمرح ۷۲ و
 دنس هدعقلایذ هدهسیدلوا یساضعا تابظت هدننابمش یدلدا لزع .دنرخالا

 لزع هتفهرب هدناوالا عر ۷۸و یسیلاو هنزردا هدننابمش ۷۷ یدایا لاصفنا
 هدنیخر ۱۲۸۱ بولوا یسلاو هنردا اما هدنس هدعقلایذ ۸۰ نيدو هلا

 ولیوبهروایدا ۰ یشنم « عاد * ی ۰ ملح « ردتقم : ردم یدلیا تافو
 ۱۳۰۵( كن دأوف دم ) :ییودتحم لوس یدا وزو لزوک < لتا قلاب ۰

 ردشغلوت فرصت هده ان (كنداوج )کج وک و شلو ت وف هدنزکسیرخ الا عسر

 ( اغا نایلس )

 هدنسهدعشایذ ٩۳۸۶  یدشلشا دعاقت یرهلوا اولو یالارنم ردلزکبرع

 ناکرا بودیا دلو هد ۱۲2۳ ( اعا ناعلس ) ردنوفدم هدهمیلس ردشا تافو

 بولوا اولریم هتسودراهصا هرکسو اضعا هاروشراد شت قرلوا برح
 هد ۸ ) ك ناملس ۱ یدلدا نفد هرادحاف وط یدشا تافو هد ۵

 رام شاب هحرلهنس هد هضاعهناسرت ردمودع كلبلخ لنوکلوا ندا تافو

 تاذو هد ۱۳۲۳۸۳ یدلوا اعا هدهنسلحم هن رح هلقلب الاربم هد ۱۲۰۳۲ و



 سس
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 ( اشاب نایلس ) دن
 هدنلاوش ۱۲۵۹ و یربدم هناخفو یلصحم زفاسو یثاب یجوف ضیقثاب

 هدیوبا ردشلوا توف هدنلوالاعسر ۱۲۶۱ بولوا یسلاو هنطا یناریمریم ةنراب

 هدعب بولوا یشاب یجوبقو یسادختک اشا مارهب ( اشابنایلس جالا ) ردنوفدم
 ردشلدالزع هدعب بونلو هدنفلماقمناق یلاو رکبراید قلارار و شلوا ناریمریم
 یجاح ) یودحم ردنوفدم هداشاب ردح یدلیا تافو هدنرخالا یذاج ۷

 نفد های بودا تافو هدنسسلا یمرکی كنمرخ ۱۲۹۹( كم قوت دج

 «  ردشادبا
 یتاک شاب هدیرج هد ۱۲۶۷ ندنلث تافوقوم . ( یدنفانایلس مال )

 ۱۲۹۵ و شلوا یراد هسک تافوقوم هد ۲۵۹ و یز تافوقوم هرکتشو

 ردیلربةزوب ( قوراف ۰یدنفانایلس ) ردشلوا توف هدنسیتلا یرکی كننابعش
 ندنسردم یداوا توف هدتسپدب كملاوش ۱۲۰۷ بولوا یسهجاوخ ضارف

 تافو هد ۱۳۷۱ ( یدنفا بقا ناملس ) یسحوتکم یدنفا یرون لوا ماما

 ندنوباهنوردنا ( یدنفا نایلس ظفاح ) ردشلسا نفد هدنلو یرفشاک پودا
 روهشم طاطخ ردشلسا نفد هنبد راود یدلبا تافو هد ۵۹ ردح رخ

 اه

 ندنلاس ۱۲۷۰ بولوا یساغا هیلعلاةداعسلاباب ضفتلاب (  اغا نایلس )

 ۰ یدلوا ټوف هرکس
 ردماما یدنفا یدشر هداز قدص ( یدنفا یدشر ناملس طظفاح )

 یمالنم هرونمذدم هدنرفص ۲۷۳ و یسالنمناتسدرکهدننابعش ۱۲۸ سردم

 ۰ ردنوفدم هدوشوط ردشلوا توف هدنشب كنیحر۱ ۲۷ع بولوا

 ( اشاب ناهس )
 هیج وط هلقلاول هد ۱۲۹۹ ردشلوا یالاربمو برحرواب بوش ندیرکسع

 یالاریم فدر تداعسرد یدلوا توف هد ۵ یدک دده اخ هرکصو

 ۰ ردشلواتوف هدنسهدعقلایذ ۱۲۷ یخد ( كانایلس ) ندامدق

 سدقردمودخ یدنفآ باهولادبع ( هدازرکش ۰ یدنفا تفأر نایلس )
 . .ردشلوا توف ءرکص ندنخمرات ۱۲۷۷ یدلوا ,یمالنم

 هناعسردهد ۵ هالو ا میش ردندنفا شا قلدووان را ( یهایسنایلس ۱



 — Aتم 7
 ) ردشل دن! نفد هب هناشات ریش و هدنرب وا یس اید ۱۳6۰, ( اغا دج مال

 دلو هد ۱۱۹۸ردسودخشكناغا لع لصحم زفاس ( یدنفاقثاف ناملس )

 یوتکم هد ۲۲ و یرظا هبسام ندنسهطوآ یوتکم ترادص یدابا

 هدعب .ینیجهرک ت هلامهد ۲۳۰ و للاع ردص وو 1 ابقافتمو یبهفیلخ رس

 هادنم زهنسواو ینسحهعطاقم ماهسا هد ۳۹ و یناک هایسهد ۳٩ وى “اک رات وملاق

 یرومأع هقرفتم هردوقشا هد ۲46 لزملا دعبو یلاع ردص "ییوتکم اا
 هب رج هډعب یسیحهبساسحخ نام زح هد ۲5 و ینسدحهبساحم لوطانا هدلاوشو

 یرظاب هدیرح هدنناعش ۲۵۰ و لوا ةمانزور هدنل اوش ۷ و یسحهبساحم

 زهام عاش ؛روسیابغوط ردشلبا تافو ءدشوا كنمرخ ۱۲۵: یذلوا

 (:یدنفا نایاس جالا ) ندننطاطخ ربهاشم ردشهزاب لیذ هاسر ٌةنیفس یدا

 ۰ یدلدا یفدءهدجاهح هرف زدعلیا تافو هد ۰۵

 ) لنباب ۰ اشا نایلس (

 ا ناب هدنل زع اشا دوم یښادنرق تولوا i كناشا : نجرلادبع

 ۱۳۹۰ یداوا اشاب دچا ( یم ود هنیرب ردشلبا لاح را هد ۱۲۵ ردشلوا

 دادنپ یفلقاجوا ناباب بولیر دلاق ( اشاب هتلادبع ) یودم رکید ءرکص ندنلاس
 رلاشاب لعودجیرامودخم رکید هل املا راشم وشلوا سر دنمو از ندنسهعطق

 هبا (اشاب دج )ردشفل وا مادععسا هدنلود ءراس تامدخ هلتفادص یدالوا رناسو

 | ۰ ردنایحرب نالارلکب (نیهاو ینطصم) ندنرامودخع
 ( یاب ناهلس )

 دیارواهلقلناریمریم هد ۱۲6۸ بولوا ندننابناخشعیع ردبلعوا, كناماب ردنلق
 تاکرح كنادان ظفاح.بودک هنسودرا بیزن هد ۱۲9۶ یداوا فرصتم

 راد هلرازو هلرحالا حد ۱۲٣۹٣۹ ردشلطاتد وع هرکصن دک د روک یه رکمع

 یودخیدنا قداص ؛ریدم «:زدشلوا توف هدنرخالایذاج یدلوا یسلاورکپ

 | .رد(اشاب ناغع)ندنالو هبا (ك ناعنک )ندلاحر
 رالک هد ۴۳۰ و یناغایارس ضفتلاب هدنواه یار " ( اغا نامل )

 ثمر ۱۲۵۹ یدلدسا غارح هلا یتلوت ناطلس قوس هدمر ۳ ۱

 « ردنوفدم هدنسهعشج قلیرا رددوا توف «دنسکیآ



 هدنشب كنرخالا یذاج ۱۳۰۹ مناخهمطاف یسهلیلحاشاب مراصویسهع رک ىدا
 ۰ ردشلدیا نفددنناب ب ودیا لاحت را

 هنورطپو هلایرو یرظان هطلغ هلقلشاب یجوبقردلهناسرت . ( كبنایلس ) .
 یغاطروفکت بولواهدازاغا یلح ( اغاناملس ) .ردشلبتافو هد ۱۳:۸ و شلوا

 ضیفتلاب ندنغاج وا یجناتسب ( اغا نایلس )لردشلوا :یشابیجویق و یرومآمهناسرت
 یسیک ر کریم زادرکصو روشلس(غا نایلس) یدلوا یشابیجبوبقو ی .دشاب یجناتسهنردا
 ردرلشلیا لا را.بقاعتم یر رهدنراخ را ۱۲۵۰ یدلوا..یثاب .یحوقو

 شلوا یساغاریکشی :ضیفتلاب هدنوباه نوردنا. ( یونذ ۰ اغا نایلس )

 ۱۲۵۱ ردشلسا:غارح قرلوا یسحهجاب زور ققو دی زاب ناطاسهرکصو

 ۰ . ردنوفدم هد وبا یدلوا توفهدنرفص
 یسالنم رادکسا.« سددم : .(هداز فطاع «,یدنفا ندلادیرف نایلس )

 ردیحیدلوا توف هدنزکس كننابسش ۱۲۵۱ بولوا یا هکم هد ۷

 سردم( هداز یدنفا هللا ضیف ۰ یدنفا دشارنالس دیسلا ) ردنوفدم هدااب
 بسا رادرتفد ردشلنا لاحنزاهدنربوا كيج ر "۱۲۰۲ بولوا یسالتم جرم
 ید ( یدنفا دشار ناملس ) رکید ندناکحاوخ یودخ یدشفا هللا ضف
 : رذشنل وا نفد دن وبا هلا لاح را هد ۲

 كندنفا ینطصم یحاح ۰ ( هداز یربصح ۰ یدنفا قذص نایلس )
 (یدنفانولس) ردرعاشردشلنا تافومد ۱۲۰۳ بولواخشمد ۱۲۳۹ ردیمودخ
 ۰ یدسد

 ( اعا نایلسپاا )
 یدلوا یرایرهشرادمس هد ۱۲۱۸ و یسادخکر اللک شیفتابهدنوباه نوردنآ"
 بولوا یسیلاو ماش راز و هدنمرخ ۷ یدل وا لزع هدنرخالاممر ۱۳۳۳

 تولژا ییلاوهدکنو ساوس هد ۲۳۰ یلدا لزع هثنرخالایذاج ۱

 یسلاوناو هدنلاوش ۱۲۰ یدلدا لزغ هد ۷ یدلوارومأمهنشناح نیدزا

 ۱۲۵۳ یدلروتک هنداعسرد هدعب ردشلوا عقم هد هم وق هللزع رخ تدمرب

 یدنلوا نفد هدنعماجاشا دارم ردشلنا لاحت را هدنحوا :یعرکپ كنسهخایذ

 یشابیج ورق یمادک :رد(ك.تغار) یودخیداقداص «روقو ؛ مقتسه .بناک



 ۱ ی سر ق

 یدلوا یظفاغ لاراهنرازو هد ۱۲:۱ بولوایظفاحم نیحام هرکصیدلوا
 ا . قذاص 7 ثافو هدعب یدنلو هداروآ هد رح هد ۳۳

 ` )ا نايس )

 یا ل للغ هواش ود هد ۲٤٤ یدلوا یرظاهبلفو یثان یحوبق

 یو یی لاحزا یزدلوا فرصتهفروآ رخ ومیدلر وترازوهنسوا یدلوا

 2 دنا را ۱۲۷۱ YG ور وا راڌاتفد كالس ( كم تفیظن د )

 1 ۱ “ةد ردنوفدم هدنسذنکت یدنفآ یحردشلوا
 هر داف ایام 1 من یی شا نایلس )

 دب رکهدآ عهوینلاوددنقهلئزازو هد ۲۲۶۲ تولوا یشاب وقف “ردم هت رصق

 یار قلی یجوپق لزفلابهدنلوالاعتنز ۲۲۰۲ تولوا یدلاو وکر هدعنو

 ۲ ۲ ودعوا توف یکیآ هدتناقا هدنسههاخ هدربمزاو
 هدنرفص ۲۳۸۰ ضشفتلاب,رادلن وام نوردنا۰ ( زولوق « انا نایلس )

 دعاقتم هدنرخالایذاج ۱۲۸۳۰تولوایسادنفگ رالبک هد ۷۵۰۱ و یساغاریکشی

 ۱۲۵۵ ردهدازکب مور یکی اشاپ تزع ( كب ناهلس) یداوا یفوتم هدعبو
 .-دشلدا نفد هرادکسا هلئلوف هدنر یمرکی كنلاوش

 قلارارب یدلوا ندناکخاوخ ضفتلانندلق ۰.( یدتفا تمفر. نامل )

 زدنوفدم هدئشاب هدازهش یدلوا توف هدنناضهر ۱۳۹ ردشلوا یبما ریرح

 هد ۱۷۵۱ یدل یس هت ر كلهحاوخ توشیت نادلفهدو :(یدنفا یرس ناملس)

 هد ۸ ۷ یبولوا یریدم هعابطلاراد دعب .ردشلوا یسیح هعطاقم سوبقس

 او یدلدا نفد هنشاب هدا زهش :یدلنا لارا

 كثندئفا تیدا ناي ونهعقو هدازکبلغ یزظانو 0لدم .(یۍدنفا بیج ناملس, )

 یجتافب رشت هد ۲ ۲۷۰ یدلآؤآ یهفیخ رس یافیرشت ضفتلاب ند لام بابر دیلغؤا
 هدنمرح 45 لاولوا لوا ةرک.دن "هد ۱۲۶۳ یا هزک تن هد ۱۲۱ یدلوا

 هد ۱۲26 ردشلردنوک ةتفحرازاب رانا" .لزدلادعیو, شمل وا لیکو یشاسبشواچ

 فقاعتم ۍتدوع یدک هلاروا هلیفاراشتسه یترافس"غروئسرتپ هلبااشاب لبلخ

 ۱۲۸ یدلدالزع هدنسکیانوا كاشەدعقلا ىد ۱۲۷ ردشلوا باتکلاس ی ر

 هدهسدلدا نفد هنبرق یرد هب یلقدنف یدلوا توف هدننوا كنرخالایذاج

 ربرجنوبیدا ردشلدا نفدو لقن هرادکسا هدساظع كنسنکیآ هدقیرط ةيوست



 بس 4و بس ۱ ۱

 "4بلام ۰ یا را یرادهسک سر دا كتساشا یو ئا

 هدرخاوا ۶ یدلیاتع نج همت انک ناو دهنر هد نا ترا وار ی

 یالهببس یسالتا هترمشعو شبع هدهسیا بناکو بیدا ۰ ردشطلاتافو ء

 ۱۲6۷ نکیآ ندنسافلخترادص "یوتکم ( كناسحدجم ) ود 9 اوا
 (یدنفا نایلس دلا ) یسهفیلخ شاب هباکلام ردندارعش یدلواتوف هدنم رح

 ردشنسا نفد هوبق یرکآ بودا تافو هدنحوا نوا كاوالایبر ۱۳۳

 هد ۱۲۳۶ ید ( یدنفا نایاس ) یسهفیلخ شاب یلث یزایرهش فرصم
 ۱ ۰ ردنوفدم مدشوک یضاق ردشلوا توف

 یشابچوبق لزماادعب یدلوایثاب نابکسضیفتاب ردیزهکج . , )اغا ناهلس)
 يشاب یجهیبخ ضفتااب (اغا نامیلس دیسلا) ردشلوا یساغا راسیءابرغ ۸
 . ردنوفدم هدوما یدلوآ توف هدنشب كنلاوش ۱۳۳۸ ردشلوا

 ضیفتاب .ندلق ردیلسیزبق, . ( هداز ملوک ۰«یدنفا یدشر_ نابییلس )
 نفد هناتسرف ىلع واكب بودا تافو هد.۱۲۳۸یدلوا ندلاحرو ندناکحاوج

 ۱ ّ Ret ردشلدا

 ( هداژ مع ۰ اشا ناملس ۱

 یفرصتم ماش سلبارط هلقلناریم اریم هد ۱۲۳۹ هدمب یدلوا یلسم اج ضباب
 0 ۰ ردشلوا توف هدنل والا عمر ۱۳۶۰ .یدلوا

 دامادهاشا یسومیییرهشهبول وا ندناتک یلاعتاپ (یدنفانایلس )

 هلکل هجا وخ هجا ندلاج ركب نی دبعل نیز یدلاق بنوکنمنام یخ ءرکع یدل وا

 هد ۷۲۳۷ هدندوع یدلدا مازعا هلشنرومام هنارا هدعب یدلوا یا رک دن

 ۱۷۳۹ یاب aS تار اهر جا بول وا :یوظان هم رج تام
 كنادضمر ۱۷5۰ كولوا :یرظان هناوط. هدنزکس نوا هانی ملک

 ۰. یدیازبدم.« یشنف « ردنوفدم هدیّوا, یدلیا لاحم "را هدنتسمسع

 ۱۲۳۹ .یدلوا سا دک لوق ضیا ندتغاحوا یرهکت ) اغا نامل )۰

Eیدلبا لزع هدنزخالا یذاجما ۱۲۰: :بولزا یساعا یرهکب هدنسة ا  

 ۰ یدلوا توف هدمب

 -(اشاب ناهاس )
 فرض هہنولوا هدنرخالا غسر ۰ ردسودحم اشا ھارا ردىلەسولوا



 وسا

 ( ایا نابلس )
 یفرصتم ادنتسوکو نرمی هد ۱۳۹ بولوا ندنساما هنسو ردیلنیکب
 لاصفنا هد ۱۳۳۳ یدل وا .یسلاو هنسود هلرازو هد ۱۳۳۱ یدل وا

 قایشا یو 13 كب نع ) یودح هدنقاف رصتم سیلک يديا لاحراو

 1 ۰ ردشلرو

 (٠ هداز رادهنزخ ۰ اشناملس 1
 یوق : كنیدودح "یلوطاتا هلرازو هدنلوالامسر ۱۳۳۷ بولوا یلصحم كياح

 اس یااوآ دوزپ هش :رخالایذاج ۱۳۲۳۳ بولوا یسلاو نوزیرط نوجما

 رذرلاشا ةّللادبعوت ناف یرامودنم یدا راج « مدقم « طباض ردشلیا لاح را

 8 . ردشملوا داماد: هاشاب قانع( اب. دجن) )ندنیهلنام

 یتارقو قلعت هیدنفا دیس هدازازربم رد هعسخا ۰ 2( كب نایلس)
 هکم: مدنتهبو: یساللنم هنردا هد ۲۳۰ و كنالتس: هذ ۲۳۲ سرد "ید زاو

 دیس ودیا تافو :مدنسید ۷ نرخ الاییر ۱۲:۳ بزلوا یتها لوباتساو
 هدیه ر ۱۲۳۷ سردم رد لە: و (یڈتفا نایلس) ردشلدنا نفد هنشءداح

 ۱ هر ردشلوا توف هدعب یدلوا یتا هنردا

 ردیمودخم یدنفا ةّلادبع نیعهحولسس ۱ ("یدنفا نیدلا ی :نان_علس,)

 ۰: رد وفدم و یدلواتاوف.هد ۹ الوازمف تولوایسالنم بلخ سردم

 ) اغا ناما 3 ۱

 ۳ ایسا ای یاارآ نینایضک ترش رتاشا وک ك ئاشا دجنا راجت
 هد رمقلا ږد هد ۱۲۰5 یدلوا فرصتم ماش سلبارط هلقلناریم ريم

 بصن یسیلاو ادص, هد ۲۱۹. یدلوا , 3 ریما , دعب .یدتسبا . تماقا

 رارکت ترازو ةمراب هدننابعش ,هنسوا,یډیلوا لزع,لاعنرد . هد هیپ دلدا
 بولیدا لزعهد ۱۲۳۷ یدلوا یسلاو .ماش, هد ۱۲۲۰ بولوا یسلاوادص

 ماشین هد ۲۳۲۰ و ,ادیص اب هد ۲۳۱ و یکیراب۵ ہد ۲۳۰, و ندا رخ وم

 نکیاهدنیدب | یا ری اتم لقا نب دم:یدتالاح زا هد ۱ ۲۳4ردشلوا یسیلاو
 ۰, ردشا ریو قلیشاب یجویق هر( افا دجع) یسادضک

 دود كن دنفا یاحر باتکلاس ر 1 كب یداه نابیلس

  هکل هجاوخ بولوایاک ناود هءاشاب دیشروخ ندنلافلخ ترادص "ییوتکم



Ar inهد  

 ( كجوك . اشا نایلس )

 اردک ههلاراشم هددادش هد ۹ ر هربشهو یداماد تاب لع

 هرصتو دادش ترازو هشراب هد ۱۳۲۶ تولوا نارام ريم هد ۲ یداوآ

 یزدارب دوسیدلواتوف هددزدنوآ تكشحر۵ هرس یدلوا یسلاو

 رددرثش ه یناخ دوج و رخاوا ( كىدجا ) یشاب یجوق

 بولوا ندنسافلخ یسحوتکم رادرتفذ '( یدشا نایلس ظفاح (

 هدر وقط نوا ا ۳۳۸ ۸ ید وا یرادهسیک 4 ناشر هل تاج وخ

 ف ا اف . ردنوفدم ااا 0۳4 ریش تفو

 یردءهد ۱۱۹۰ ردیمودخ :كناشابا دجا (,هداز رابح ۰ كب نایلس)

 نایعا ملکلاذفان ردشلوا توف هدنمرح, ۱۲۲۸ یدلوا یقوصتم قوازون هنر

 اشا سابعو كب حاتفلاڊبع ,ںدشمل ربو ترازو هاا :ندلالالخ یو دخ ید

 یشاب یجوبق ارلکپ (,یدجو دغ ) ردب نامید یاب ید كن رعو كن : ملسو

 داس دهن ذوا كنف إ ۳ یقردنلوهدن رج (كیدچب) ندولشلوا

 .( كب هزج ) یشاب یجوبق هدیمودخم رب یدلدبا نفد هرلاسق هدراصح هلتوف
 ینوک یجهچ وایمرکی كنبحر ۱۲۵+ (كي قیفوتناملس ) یودخ كنود بولوا
 رکیدو هد ۲۸۳ ( كم .تزع ) ,ندندافحاب ردشلدیا نفد .دباشاب ردیح هلتوف
 ندرلداز رابج ) ریدنلوا نفد هننای اكنون هلا تافو هد ۱۳۰۰ ( كم تزع )
 هدجا هجهرق كرهدنا تافو هد۱۱۲۰ "تولوا یشابیجوبف ید(. دوج

 قاشاهد ۷ فاول وا شاب جودا ۲ ) هداز لا زاف و۰ اعام )ا

 زدن وفدم هد زادکنا یدل ؤا تاوف-ةدنشب -ناوا :تانناضعدر ۱۳۲۹ بولوا لوق

 هد ۱۲۲۵: ردن رادار اشا فض و هج وق قیس الدقم ۷ )ك ناهلس )

 هذ ۱۲۳۲ نکیا:یشابآ یخ وق یدلآوا (یناذفتگزایخنوقهد ۱۲۲۷ قاش روځ ازم
 ۱ ::زد (كب لماک)یتودخ*ردنوفدم هدافو مشر دشا لا را

 یتلوا :ینادقک روق بوت ندناوا رتنزمکب ( اغا نایلس )
 هدعب یلدا لزع رال یذاج ۲۲۳۲ تولوا یساغآ یزهکی هد ۷

 ٠٠ ردشوا توف



 غلابمه هینس تنطلس هنسره یدبا مک ينور یعاسهربخ و نما كلاس مو قرط

 ۱ دنفراصمین بام رفسرصمیددا ایا ددح یبرظننسح, كتلود هلبالاسراهرفاو

 فسأت ثعاب ب هسقا معو تلودیاف ویدلب|مدقنهسیکلب کیا هرزوا قلوا رادم
 ءرصبواشاب لع یمادنتک ردرلک قداصو حاصلا اشادمسیرامودخم یدلوا
 رب راداماد انا فیصن E اید هللااثاءدواد یرادهنزحو املس یلسم

 كلا یدا ی رابق وح ن وردنا كناشاب نایلس لوس هکر درا واهد(..اشاب نایلس ) رب

 نیم .هدنبحر ۱۲۰۹ هتفلفریصتم هقر هلیسهباب یبرلکب هنززوا یسهنصوت
 2 < ردشلوا تّوف هلا تیاقح یارجا هداروا هریفو ننس یدشلرومب

 قوا ریباوا توف هد, ۱۲۱۹ بولوا سردم ( یدنفا نایلس دیس )

 1 ۳ . ر لے: ر ردشکناکرب روهشم ردنوفدم هدننادیم
 ها اد ) اا نایلس )

 نا مدام یالوا قرض ربرخ ویوک ولو یودخم اب ها رب(

 ۳ ۰ رتشلوا توف یرضوط هنخرات ۱۲۲۰ بولوا ینرصتم
 یم فاقوا ۰ سردم ردیرهش : "( هداز یدافارع ۰ یدنفا نایلس )

 دنردا هدشنابش ۲:۹ یدیشلوا سون هعقو هد ۱۱۹۰ و یسالنم رهشکی ء

 هد ۲ بولوآ اا لوبنتسا و ۲۲۰ و ینهات هکم هد ۲۱۳ و یاب

 ۱ ۱ ۰ ردبحاص اشناو لضف یدایا لاحتا

 هد ۲ پولوا یرظانیزاغوب هایسرحمو یثاب يجويق ( اغا نایلس )
 ثادحا هدننامز یرلت رصح ترا ملس ناطلس ) اعا نایلس ( ردشلوا توف

 هلا ناونعوا هدنطساوا ۳ پولوا یطباض يتاجوا هیماظنرک اسع نالیروب
 نایلس ) ردشلواتوف هدلوبناتسا هدنلا وش هتسوا هد ۱۲۲۳ یدلوارکبع سیر

 ِ ردشلوآ توف هم ۰! بولوا یلوق یقابشابهد۱۲۱۳و یاب یجوق ) اغا

 هد ۱۳۱۸ داوا لضح دارفلبو نما یوق شیفتاب هدننامدخ هنس تنطتس
 هش ند دارفلب هدشنهج آید ۲۲۳ یداوا یسلاو دارنلب ترازو ؛بنراب

 لاوحا رایدلبا دیهش ربارب هلبقلخ یسهراد بوسک یلوب رلولپرص هدقدقح
 ۱ ۱ ۰ ردندهقداص تاوذ لفوقو هددحرس
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 یداوا ثوف ءد 1۲۰۸ یدلوآ یضاف  نردم (یذنفا نایب
 فكس هحعاید ۱۳۰۹ کیا قد راسردم پلیس( تا ی نیس )

 نیدلاز زع(رادلع اب ناهلس / یدادنانفدهدندرا زیهلک ا یدلواتوف هدنسیدب

 و A تافو هد ۳ ردللهسورپ زن قرشا ندادن وا

 ردندهنظه یدنلوآ نفد

 اش رلترضح یا ناخد زی هدنساتنایرلکل هدارهش (اآنایلش) "

 دش اک روهشم ردشلواتوف مدنتنکیآ تانناضم رو ۱ یدبآ یتیشاب رتت

 هد (e یا دیت اشاپ ناخن كونو داش وهشم هن

 ۰"ندشلدا نفد هناي کنون بونا تافو

 نیا دمو هال 7( ءدازهب یدبع تیغ نیس )
 نفد هناي یرد بودا تافو مد.۱۲۱6 کیا یسهفلخرس ترادص یوتکم

 هدنسیکیا نوا نیرو و ۹ ۷ (یدنفا نایلس )يسهفبلخ شاپ هایس ردشلدا

 4 ردشلدانفد هنسوق هردا ا توف

 از مر اشاب نایلس ) اب ۱

Eترازوُیتراب فو ۱۲۰۵ یدلوا یشابجوق تولوا ی  

 ۱۲۱۱و تملک ةبکلتفح هدزاصح هرق ه هرکس تولوا ىنا تو 7
 ٩۲۱۳ و لع هد ۲ تازا یسلاو همنوق هدنسیدیرکی كترخالاعیبر

 ۱ ردا لاحرا «داروا بولوا یظفاش سیرق و

 ۳۳۹3 یداوا یزاب رهشزادقوح ضفتلاب هدنوناهنیبام ( انیس )

 ۰ ردوفدم هد دراوند یالوا توف هد ۷ یداتن لزرع هدنوخالایذاج

 ( كوي ۰ اغا الس )
 ناعلس لقازنع هنشلاح را ییدشآ رذیسلوک کنزدنفادع یتهدوو نیدرام

 عج بولوا یزادقوح نوردنآ ناسا رعمدعب یدلیاباشا هددادغب هناشاب

 یدلوا صالخ ةو بولوا ریا هداربا قلارارب یدلوا یم ستم رص هلغلوا

 هس روایروناسحاهنسودنکی لیلا و هرصب ودادغپ ب ودیا دقت هضب معد یلاع باب

 هرصب هل رازو هدنلاوش ۱ ۱۹۳ و شم اناس یت حنا روصق هدتمدخ ضرع

 كللاوهنسچ وای رکی ینا هداروا یدلوا یسلا ودادتب هدنرورم ن وکحاقر و

 اشناوریصت هب ربخ را اه هدنلخآدوراخوهناهتکو هسردم هددادفب سفت یذلبآ

 .دشنامز یدلیا تاو ءد۱۲۱۹ ن کیا بیرف هنانکسییس یدلبا احا هنمن هلا
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a. دی ٠ 

 یفابیبوقو یرظان ولادم ردیلروج )ا نايل یدلطا نفد هدجا هحمرق

 ۲۳ ۸ بولوا,یساغا رادیلش ۶ هد ۲۰۹ لزعلادع و یرظات اخ وط هد ۹

 ندقلیهشوق هدن با یارس(غا نايلش) یدلوا توف هدعب و لرع هدنناهمز

 جا یوا كوف ا ىلؤالا یذاج ۳۰۸ یدیشلوا معز بّوقیح
 ۰ ردنوفدم هدروش

 ( اعا یف نام )

 (یلوتکم دلفهرتذزاب بوذوقوا تولوا ینهلوک یدنفا دخلا یربمزا ردیجروک
 ۱۸۲ بولوا هفیلخ شاب هد ۱۱۷۸ رادشردتا غارح هلق لا ردض

 یرکا ةلرع هدنلالا یذاج ۸۳ بولوا یلاع ردص هووتکم هدنرخالا یذاج
 هدنرخالا یذاج ۸۵ و یسح هرک دن هلام وقعلا دعب یدلر دنوک هن هرد

 یاش رکا دن هدنس هدنقلایذ ۱۸۷ و یتاک راهاس هدنس هدمقلایذو ینافوقوم

 یسادفکتزادض دن کس کانال مر ۱٩*و تزرادص یوئکمآباث هد 1۸۹ و
 باتکلا شیر هدناوعو یبما رتفذ هد ٩٩۳ یتما هناتسرت هدننامم ۱۹۷۰ و

 هلناناما ناخ رض هدعب یاد لر دن وک هن ل وبسلک هلل ندشایر هد ۱۹۵ بولوا

 یبهبساع شاینوک ید كنسهح ید ۱۹۷ ءرکص هنرن یدلردنوک هرصم
 تبولل والن هدنشپ نواكناعشیدلوالوا قشرادرتفد هدندرد كنحر ۹

 ییرکی كنلوالآ میر ۲۰: و ییقوت ءدنخوا نهج ایذو ینیا رتفد هدلاوش
 لع هدنشمرکی كنابش هوا تولوا یمادختک ترادص ابا هدنسنکیا

 بولوآ < تاک E هدنناعش ۰ ۰۱ فولوا یتقو هدلاوش ردشغلوا

 سم هفوصو یسلآو لیا مور هلترازو ًابقاستمو یلدا لزع هدنلثاوا ۲

 ۲۰۵ و بلح هتسواو ساویس هد ۲۰۶ شادالزغءهد ۲۰۳ بولوا یرکسع
 هدنسهدعقلایذ ۲۰۷ یئدلوا یرکمعرسدارغلپو ینیلاو لیاموژآسات هدنناضمر

 ۱۳۰ ۸ ردشلوا یتیلاو بلح اما هد ۲۰۸ نواوا یظفاخحم هعفور وزو

 یس رادنوفدم هدنسهواز رکبوا مش هدازوا یڈلیا لاح را هدنحوا كنناضمر

 یداقم ع دق ورط بولوا رویش هذه رک روما ةرادا یسا تیرف هشخ

 هادمزوخ ین لتشمهلفراعمو مولع,لدتعم ٠ تفصنم مج لکشم یدا

 یاس رخ یتافک شب وآ حرش ییراهظا كاوکرب ردراو ین

 ۲ ردشهزای یوتکم هیصوت نکددیک هرصم وشدنفا ديلا دشا < رم



Jیساّما هداعسلاباب بوبباض رفت ندنوباهنیبام ردقانشو ) اغ|نایلس  

 ۰. ںدنوفدم هدنسهرد دچادیس ردشلیا لاجح را هد ۰ ۹ يدلوا

 ندناکجاوخ وح ب وشد ندلف ( یداماد لیتساربح ۰ یدنفا نايل )

 هدنابعش یتیم الزن ودرا هدنلوالاممر ۲ ۰۲ ,یرظا هناح وراب هد ۱ ۱۹۸ بولوا

 یسهلبلح اش ركبوا ردشلبا تافو هده راع یدلوا یسحهبساحم یلوطاتا

 ناطلسلثاوا هکردیدنفافراع مودم ,یدلیالاحترا هد ۱۳۲۷ یسهعرک نالوا

 رر ردیلنوباه نوردنا .( یدنفا نایلس ) یدلیا لاح را, هدینا ناخ دوج
 یدلوا یجهچا زور كجوک جارخالاب هلکلهجاوخ هد ۱۱۹۹ بولوا یثاب

 ۰ ريشا لاخح را مدل ملس ناطلس لثاوا

 ۱ تا نا
 یسانایرهکی هدنناعش ۱۱۸۳ بولوا یسافا یزوآ داسا ا
 هاما لپا خور هدنس مدمقلا یذ ۱۱۹2 یا لزع هد ۱۱۹۵ تولوا
 لیدنتسوک هدنمر ۲۰۲ ,رهشقا هدنلاوش ۲۰۱ بولوا یظفاحم نیتوخ
 هد ۲۰4 بولوا رومام هنسهب راح هیسور هلترازو هد ۲۰۳ یدلوا ینرصتم

 ۰ يدلوا توف ءدعب رد شل لاصفن| مد ۱۳۰9 و شلوایبیلوارکب راد

 )0 اشا .نایلس ) ۰

 یاد لرم بولوا :ینابنخا لوق اا بولوا ی رو
 لزع هد ۱۲:٩ یدلوا یباثا یر ترازو بتراب هدنبهطقلایف ۵
 ا ۰۹ تولوا یملاو دارا هد ۰ ۰۸ یدلوا :رومأم هتماقآ هدهیلف , هل

 ۰ يدليا لاج را دوا لاصفنا

 CN نایلسز ۳
 لوق عاص كنودرا یتاریب ربم هب راب هد ۳ بولوا ندتنادناخ نوزیرط

 ردشل وا توفهدیدم زا بول وا یسیلاونوزبررط هد ۱۲۰۵۰ یدلرو یکلءدرکر رس

 ۱ ۰ يدنا یسهعرک كنو یسهدلاو كمرب, كوم مال
 ا رکو 4 ناف یا نایلس دم

 یشاب نایکسهلبلح هد ۱۲۰۳ بولوا یساغا یعاط روفکت هرکص لاصفا قردلوا

 (اغانایلساما ) ردعلبا تافو هدمب یدتا لاصفنا هدا یذ یبلوا
 یدلواثوف مد ۱۲۰۸ بولوایسشاب یجناتسب هنرداو یشاب ,یجویق ردیلسدق



 تی ات

 ردشلوا . یدنیمش هلا, تبا نسدنفا نیما یداقو ردنلر و یی د را

 ی تا کما . ینافیلأت ) يدا لضاف ۰ ءا یدلوا توف هد ۲
 هجو هل مرک لع ترضح ناوبد حرش « هال ها ندنف . عیاشلاةحود ٠

 دیسدرو ۰ هه رضمٌهدصق «بدالانوناق تاغلهجرت باصنلا ةلحم « نيطاطالا ةف

 « لئاسر ردقزوب » رک ا هقف هجرت ۰ يج
 د۹ بواوا ندالع ردمودخ ج ملال ( یدنفا ناملس)

 ۱ ردضلأت ءافولاةصالخ ءافش حرش ردشلوا توف

 شر اب لوا ضش ندیواه نوردا ( اغا یور ناهلس )

 یجوبق مدینلاوش ۱۱۸۶ هدننرادص يراوا ادخک هماشاب دم ییکنابهج
 ک او یدادبا لزع هدکلرب هلیساشاب هد ۱۱۸۰ ېدلوا میش هوا هلقلىشاب

 1 قاشا هد ۱۱۹۱ یورک هدرلهرمتط هنس چافرب بولوا اد
 ۲۰۶۰. قرلو هدنامدحهدعب یدلدیا لرع هد ۱۱۹۳ قرهلوا یثابشواچ , اب انا

 . یذاج Nay بول وا یساعا رابهامس هد ۲۰۱ یدلوا یشابشواچ لات هدشابعش

 ۳۰ یداوا یمادضک ثرادص هدنحر بولوا یشابشواچ اار هدنل والا

 ما ربشلیا. لاح را نداج نوک یبعچوا كنكيدلبا لاصفا هدنس دعا یذ

 نت وا ردشلروک ینانسحم لبخ مدتقو زا ردبوفدم هدمالسالا

 73 , . ۰ ,یدا تاذرب

 9 مش نالا پوشیت ندهسلام € یدنقا دشار نال

 كنیجر ۷م یدلوا لوا قش رادرتفد و هشت نوآ كنناعش ۹

 یدلدنالرع هدنلاوش ۱۲۰۱ بولوا ینیمارتفد هدنلاوش بویلیا صف هدننوا

 بنادنزکسكناوالا سر بولوآ کو رادرتفدهدنح ورخ نواهيودراهد ۳۰۷

 ۱۳۰ یداوا :یسادمک ترادص هدنناضمر ۱۳۰۳ یدلوا رادرتفد شاب

 لو هواه یودرا هژب راذص ا نسج لرازج هدنشد كن والا میر

 : ردشلوا توف ینوک

 e) نایلس )

 OF ۳ ردلح ترازو ةبئراب ةد ۱۱۸۵ تولوا, ندنسهلباع اشاب قوا

 دج یودخیدبا رب دم ۰ مقتسمیدلیاتایج لپمکت هدنمدحوا هدنلاب ۵۰
 ۰ رداشاب فرش



 7  یسح هئساح رح هد ۷ یسج بسا ۶ وا که هد ۷۱ یسیرهلاسرت

 : نهزناس بصانم او یسیحهلأقم ولنا هد ۸. یتیخ ها1 نیمرح ۹

 ۱۹٩ لوا هال زور هد ٩۷ یا رهش هد ٤ یبابساح شا ا رود

 0 كتساعا| دیعهد ۱۱۹۹ تولوا شوب وک یس راو لوا هما ڙور ءدنلاونش ۱

 « نیدتم « مقتسم < . قداص ؛ معلش ۰ ملح : ردفا تافو ینوک یجندرد

 «دهایلس ىدا زلوا یدصت هنلاف بوبمت نەس یا رافو صلاص
 ٠ ردشلشا نفد هنسزق ا

CREزلال < اشا نایلس )  

 یسلاوروزر هش ترازو همرابمد ۱۱۹ هدسو نامی رد مود اب نما اد

 هد ۱۱۹۷ ولصومسالهد ۱۱۹۳ و ساوسهد ۲۱ یسیلاو لسومًفاشو
 هتسواو تلخ اقاعتمو هد رصتق هد ۹۹ و او ۰ د ۱۱۹۸ و هقر

 توفهرکسهنشکیاریداوا لاو لسنا 3 ۲۰۰ و صراق هدنس.دعنایذ

 : ید مقتسآ % رده یدلوا

 دا یدتفا لعانا لەيل وآرط هدهروم (  یدنفا هاش نابلس او

 یناک ناود هداشاب : نطصم كوك هارلک هتدا فرد تودنآ لو هد ۳

 یجهرآ د فا زکهدنااوش ۱۱۷۷ تولیریو یسهمز کالهحاوخ هده یدلوا

 هامزوط یدلردنوک دهسوغامهلل عهدنناطمر ۱۱۸۷ یدلوا یتاک ادځک هدمب
 یودراهدنعوقورفسبول وآیسیج رک دم هیلام هرکشٹدمرو لقت ەس ور ا

 ۸۵ و یافوقوم هد ۶ و يتاک هاپس هدناضهر ۳ یدک هلا نوباع

 هثداعسرد ًانوذأم بولوا یجهبسام شا هدلاوشو یسح هلاقم یزاوس هدننرخ

 بولوا ینح هلناقم یر اوسو یی هبساحم ل وطانآو مار هش هدقد ی هدعب یدک

 ۲۷۰۰ یدازا یسختهیساحم یلّوطأا آرت هدخرو یم خط هن هد ۱۱۹۸

 ردنوفدم هداشان دوج هکردشلوآ توف انوغطم ندایو هدننوا كتسءدعقلایذ

 فو وناثع یاد ردا یراعشاو یتایهلا موآتنمو ییاستنا ههیلع قرط
 ۰ رد رایدنفا هک او

 اهلغ ینایا دلو دد ۱۱۳۲ ۰( :۵ازیقتس ۰ یدنفا یالادسا نایلس )
 سور ,دننعشم یذتفا یت یدروک سرد ندندنفا فسو هلالتفا نسع

 اشقر هدل و هدنتهشیدنفانیما هدازلاصیدمهلوا قفوم هدهسي دریک هتناضما



Eرپ  

 ناسا ی هداشنه دار یالیا تافو هد ۳ یتلوا یباک ایه رع

 قالوا ث توف e ۳ ۱۹۹ نا یا نایلس جالا ( یسهجاوخ

 a MEER : ردنۆفدم هدرا ءدازهش

 ار یجنادعمشندن ناناکرزابدافو " دا 5 نادممش ۰ دنا نابلس) "

 فاع لام راح دکر ک هد ۱۱۶۲ تولوا مدآرت یتج یرد ردلغوا ۰

 ۹۴ E لیبل ( عیسو ی اونا موق م وه فرا خراوتلا یر یدشمتا
 ۰ یدلوا تود هدنلاس

 ( اعا نآملش ۲ 9

 ۱۳۵ یکیآ "یظفاخ یوئشیژ هدعب تولوا نازيم ريم هد ور ردنلناصلیا

 ناو نکا هرم یدک و۲ یشلاو ةا ةللراّژو هدنش نوا كنس ایڈ

 لیماضنا یرختواهدا ۱۳۹۱ یتختنا هد ۱۱۹۰ یذلوا یظفاح نیژوق وخ هلسماعضنا
 كّنالس هد ۵ لزملادعب بولوآ یتسیلاواكمالش هد 2 یظفانیتوخ

 ییا تافو ین یعوط ةا ۱۲۹۷ یدلوا یظفاخ زوسعا افاشو یسیلاو

 »۰ ۶ ردرلافا دم او ۰ حاص )2 رامودحم یدمآ ودم ربع

 ور و وا الو وق هلیشرص ۱۱۵ رد (غانایاس)

 " دلو ed لورم « هدنس
 ) اش نایلس 1

 یدنلوا لزع هدنبحر ۱۱٩۳ بولوا يشابيبهبج هد ۲ نکپا یثابیوبق

 كن یراق ی ۳ ۱ ٩۷ یدلدمال رع هد ءب بول وا ېشاب يهيج انا هدننابمشا ۱ ۹۹

 1 هورضراهلراز وهدنلوالا يذاچ هنس وایدلوایشابشواچ هد ۱۹۸ بولوا مان

 ندیلاها قردلوآ لزز ولتدشرب نایت 144 یدلوا ياو
 كم ردراشلبا تافو بولاق هبا ضاقنا یسودنک رار هلبعاباو رافغ

 8 یدہا صیرح

reinدلو توفدجبقرماوا یپالنم سدقءد ۱۱  . 
 بودتا ا هد ۰ ردنمودخاشاب رکب وا یلهمالع ( ك ناملس)

 هد HF یوا یسیجروسرکبء هلیسهد اب لاد ریجوبت هد هد ۱ ۱

 هد ۹ بولوا ییهعیال زور كحوک هدعب یییحهبساحم فاقوا كچوک

 ارحم یک رادیلتس هدم و یجافوقوم هد ۱۱۱ یدما زور كحوک از 5



 س راه س

 بوشیت ندلف ردبنکی اشا میهاربا قالوق بق _ (كب نایلس جالا )
 هدنسهج|یذ ۸۵ و هلصانم رودو ییافوقوم هد ۹ يدلوا ندنکحاوخ

 هی هلیسه اب . یجهبساحم شاب نداروا هدنسهدمل ایذ ۸۷ و یسیحهساحم ی وطانا

 ةدوعل ادعب یدلوایریفس هداملاقوفهنایو هدننص كیربت ,یتسولح كنروطاربعا

 اشاب دارم ردشلوا توف هدنشب كنمرع ۱۱۹۰ نکیآ یسیچ هبساحم یلوطاا

 ۰ ید انشا هتساپس دن وفدم هدنعهاح

 ۱ یرادرتفد رک نوش ندهسلام 1 یداماد یفراع ۰ یدنفا ناهلس )

 هد ۱۱۸۸ و یسحهرک دن هعلقلوس هد ۱3۵ شاواندناکحاوخ هدعب یدلوا

 ٠ رادرتفد هدنرخاوا ۱۱۷۵ و ثلامقش رادرتفد هدنناضمر ۱۷۲ و یتاکرلنویلق
 یدلبا تافو و ینوک یجعنوا كنرخالایذاج ۱۱۹۰ یداوا یا قش

 ینشلک ۰ یسهفلخ شاب هاسرت ) ردنوفدم هدنسهسردماشاپ نانس هدننوبناوید

 یدلدا نفد E یرولس بودبا تافو هد ۱۱۹۰ یخد ( ,یدنفا ناملس هداژ

 هننادم قوا بودا تافو هد ۱۱۹۰ یخد (یدنفا نایلس ظفاح) یعقوا نوال
 ندنح اشینولخو هد ۱۱۹۱( یدنفا ناملس) یعش نورلشاط ردشلسا نفد
 ۱ ۹ ردراشلنآ تافو هد ۱ ۲ (.یدنفا نابلس ),رکید

 ردشلوا یثاب بوق .ندنشلادنک اشاپ نجرلادبع (سمرق ۰ افا نایلس)
 هدنسهعشج قلبرایدل و توف هدنسیدب نوا كننابعشا ۱٩۱ قرهلوا اسم هل ضمب

 ۱ ۱ ۰ را ر دن وفدم
 یاقا هداتسلاراد ندقنرادربت ردبحروک (كح وک یدنفا نایلس)

 یراب رهش فرصم هلن رقص ۹ تولوا ندناکحاوخ هدب دلو ېس زاپ

 هد ۱۱۹۲ دلار ود ییهربنصبصانم هدعب یدادیآ لزع و تدمزا یدلوا

 ( لیعاسا) یرالغواندا تافو هد ۱۱۸۱ و ۱۷۹ هدراذکسم ردشلوا تو

 هداعسلاراد (یدنفا ناملس ) رکید ردشلتدا نفدهدزاوح رای دف( مها را ) و

 یسیلاو ماش هد سا یذیدلوا ندناکحاوخ هد ۱۱۸۱ بولوا ییجزای
 لعام اهدعب یلدا E AE ۱ ۱۸۹ بولوآ تا وبق اشا نا

 جاخا ) ندناکحاوخهن ردقلناتافو هدنلاوش ۱۱۹۲ بولواییماا یسودرآ

 یدلد اند هن هلاک اق ها تافوهدنزوقط ی رکي تكنناضمر۱ ۱۹۲ (یدنفا نایلسدیس

 پوطهد ۱۱۸۷ بولواندناکجاوخ ضیا ندمت ( یکی ےلس ۰ یدتفا نایلس ) ,



E 

 ارخومو یدلوایسلاو هینوق هدننابعش هنسواو یظفاع يزوا بولک هوا
 بولوا یظفاح یتهح لمارلا هرکصو یظفاحخ یرلفرط لوکی  ۲۱۸٤۔یذاج

 توف ندابو هدنزخالا  ۰ ea eسوفن یذآ رداشاپ لع

 "یایا رب دام و 5

 7 ااا ت وشف سال -(. یدنفا نیت نایلس (

 :هرک دننلاممد ۱۱۸۲ هدعببولوا یسیج 4سا فاقوا كح وک دنل قالایذاج

 هد ۱۱۸, هللدوع هندافسرد هدعب یدلوا ینیماانن ریکر سح هدصفاسیاو یسیج

 . یدلدآنفدهتعناح هدلاو را ردشملا تافو
 ) نضرربا ۰ اشا .ناهلس (

 داده ل e یدلوا؛ :ینادنشکلوق شیفت نیل نزیکی زدداماد افا قابلادبع
 عی را هنشوا بولوا یساغا یزپفکی هلبلج دل والا مینر ۱۱۸۳ یدلوا یساغا
 هدهدیهقلا :يذ یدلوا:یاقمځاق: ترادص ترازو ةنتراپ هدنزوقط كننززخ الا

 هد ۱۱۸ :بولوا /یظفاخ یزوا ندارواو هساح دعب و: یدلوا یلظفاحم لګ

 ردشلواتوف هداروا یداوا یظفاغ هروه هدنل والا یذاج “A و یسلاوهسوق

 ا 'یوتکم ) فك هللادبع ( نداځجاوخ ودع یدا لتربعو تمدخلها

 + یدلدبانفد هنسوبق یرولس بوډا تافو هد ۱۲۰۱ نکیا ندنسافلخ یلاع
 ناطلسلئاوا بولو|یسالنم شعص « سردم ,, ؛( ,یدنفا تزع نایلس )

 ۱۲۰۹ ( یدنفا دعسدجم ) ندنیسردم يمودح ردشلبالاح را هدلوا دج ادبع

 ناملسدسلا ) هداز یهلاوندیلاوم ءالع ردشلواتوفهدنح وا. یمرکی كنناضمر
 ۳ ۰ ردشلنا تافو هدنلئاوآ هبلاراشمدهع یخد ( یدنفا

 ( یجویوق + اشاب نایلس )
 قرت هدنقرط هلفلوا مدآ رازای روقوا بوش ندنکلیدنفا يرجكب ردقانشوب
 هلنلوا یحاص تلاص یار بولوا يبادنتک لوق هدنلوالامسر ۱۱۸۶ یدّسا

 ۱۱۸6 ردنلوآ یساغآ یرصکت وعدا هنسواو شلسا بصن هتفلاغا هنردا
 قلاعا ندسظعاردص دورو يدلوا یهاقمناق ترادص هلرازو هدشابعش

 هم یدلدمالزغ هلکلیلاوهدنق «دنوالیذاج ۱۱۸۷ یدلوا ماد «دنتمدخ
 لزع هدنزخالا عبر ۱۱۸۸ یدلوا يسيروس رکسع یلوطاناویظفاحم زاغوب
 یدلوا توف هد ۱۱۸۹ یدلوا یسیلاو هسنوقو یشتفم یلوطانا ابقاعتم هللا
 ۰ یدا ددش



— ۳ - 

 ۱ ( غرق ۰ اشاپنایلس) ا
 CS هدنس هرخالایذاج ۱۱۹۸ یدلوا نواه ةنادوبق ب بوش ندهناسرت

 5 نادويقاينا هدد رقص ۱۷ یدلدیال نع ۾ هد ۱۱۷۰ یادت یناریمریم

 دنسوا رد و الاسرا هنسهعلق یرغصو شلدیالزع هدنمرخ ۳ بولوا ایرد

 رهام هدایرد نفر ردقنره یدلوا یزد, نا دون, ا تزازو هاب هدنشناضمز

 _ بولوا قرص سودر نر و ۱۱۷۷ بولیروک یزیلع هدهسیا
 ۱ ۱: دز هنود لولا توخ جدا نوا نام

 ۱ 0 ۳۹ نیس ۱/۳

 e بولوا قرصتم شعم یوم بترا ردیدودخ اشا رع ( هداز ناوشر )

 ۰ 4 نداشابرع یعودح :یدشل وا توف هدنمدخو هد ۱ ۸

 ٠ ردود اد ,رادرهم,ندلاجر . ( هداز رادزهم + اغا ناملس) ۰ ۰

 رادمسو هایلت ءرکص لوق قابشاب هنزح !هدنمر ۱۱۵۷ بولوا یشا واو

 لزعلادمن :شملوا ê راهی هدنلا وش 4 تالاا .طدرلکو لب راسو

 ۱ رد تافو
 رخ لوس | هی *

 هد۱ ۱۷۰ هدعب یدلوا قرص تم نایات ۱ ۵ ردد ەداز تك ناشاب ملتي (لناباب ۱

 یدلب تافو هذ. ۱۱۷۹ زدشلوآ قرضت نایاب نرکت هد ۱۷۷و شک هاربا
 ۱ ۰ زداشاب يشار ودع یدا نیدتم "بهذلا فاش

 هد ۱۷۸۲ بولوا نزم ردیلکر ̀ ( یدنفا نایلش جامل ا ]

 BE یدلتسا نفد دوبق و بودا تافو

 ( اشا نايل (

 وق ۱۱۸۳ بولوا فرصتم عج روت ری هد ۷۱۷۹ تولوا ناریمربم داف

 ۳ ردعلیا تافو قردلوا یزاغ بونلوب هدنابراحم

 ( اغا نایلس ) ۱

 قلثاریمریم هد ۰ "ردنمودخ كوس كنافادج |یلهضف یشابیجوپق ۳

 هد ۳ یدلر و ترازو مدنرخالآیذاج ۱ ۱۷۲ یدلوایسلاو نوژ رط هی

 هنسجافرب یداوایسلاو .,نوزنرط دولا عد ۱۱۷ بولوا یسلاوشعرم
 E ۱۱۸۳ یدلوا یدنلاوهفک هدنرفص ۱۱۸۲ یدلدالزع رم



 A چ

 ردنددانجا اش دع سای قساریص . ( هداز اثاب سای ۰ كى نايل (
 هدر دکسایدلیاتذ وهدا ناخ نطصم ناءاس لثآ ۸ ولوا یسیل وتم كنفاقوا

 هد ۳ ) كىدجا جالا ۱ نالوا ییوتم دن رپ ندهلالسو رد وفدم هده دانع

 ( كب نیم .دج یتباح ندیلالسوب هن ردنوفدم هداروا یدتا تافو ۱
 دالوا ردنوفدم هداروا یدلوا توف م هدنسیتا يركب كنلو الا یذاجج ۲۱
 یدادا ن رفد هباروا دا تافو هد ۵ (كب دم دنعس ) ولک دک ندققأو

 توف هدننوا ار ۱۳۹۸ ( كب زيزم دیعدج ) یلوتم یودخم كنو
 )ك ربع دجا ا دخت روا بولوا یلوتم لعوا لوس زدشلوا

 . ۰ ردشلوا توف هدنناضهر ۰۰

 یرایرهش 4 اول وا شل ندوات نوردنا } یدفا نایلس )

 زا یداوا یک راد هدنلاوش ۱۱۷۳ هلقلناکجاوخ جورا ذمبو شلوا
 ۱ ۱ " یدلوا توف هرکص تدم

 بر ,BS E نال )

 جوت یگاخهلداع یتهعرک بوشل وتو رک شاپ دجا ڏار اشاب نسخ بو

 ی ی یدلوا یسلاو ءرصبهدنتبحیماشاب یدلواداماد هلا

 یدتا دهم ینماذآ كشد هسک ىلا ناسفط هتیراسیا ناراو ژوب زکس كس

 هدتناخ كناشاب دجا یدلوا یهاح میم یلیلاو دادغب هدنمرخ ۳

 ۱۱۷۵ یدردنلوبهدشیاسآیدادغب هدنسهراداتدم هلغلواتاذو یدانتسارآدم

 یداراو ینواضم لاکویتعاجشو دجن یدلوا توف هدنشاب یتلا شقلا هدنلاوش
 ساود ) مر تراغو ( هره وا ( هنسانعم لقاررح نایرعلانب

 ۰ یدلدیا بقلت ەد ) لبللا

 بولوا یسادفتک «ماعزالبکر دین ویا نوردنا (افادشروح نایلس ۱

 ردشلدا نقد اشا . ردخ بودا تافو هد ۱۱۷۰ و ییرقح هلقل هق رفتم

 هدعب بولوا یشاب ات هد ۱۱۷۵ بولوآ ( افا ناملس شک ) هدر

 بس و هد ۲ .بزاوایفایوبن اجنایلس ) یدلوا یفوتءو لصفنم
 ۰ ردن وفدم نوت

 (اها/نالس)
 یوصتم " بوکسا هد ۳۱4۸ یناریمبم ةمراب برلوا هداز اشا دمت ۍلهوقاي

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۱۷۷ لزهلادعب یدلوا یسلاو همای هد ۱۱۵ و



 ۱ و

 یدلیا تافو هد ۳ یورو یاک دج ناطاس (یدنفا نايتس

 ٠ ردنوفده .ددجنا هجمهرق

 ( ءدازلُع زف ۰ اھا نایلس یرایرهش داماد ) 3

 ۱۱۰ یدلوا یسشاب یحاتسب هنردآ هدنعرخ ۱ ن یاس

 . عید ۱۵۸ بولوا یظفانحت نیتوخ ترازو هدنحوا ینرکی تاس |یڈ

 ۱۱۰۱ یدلوا یسلاو یلوطانآ هدنس هدمقلایذ ٩ یسیلاو هنسوت :هدنوالا

 یوکی منکیا كننابعش ۱۱۹۱ یدلدا چور ناطلس هدسز هدنشب . كنمرع

 رد(اشایدج |.دبس)یم ودخیدیا ردتقم ردم یدلوا توف دا ۳ یا ر

 رادیلس هد ۳ بولوا ضم ندنوباه نوردنا , (اغا.نایلس) ر
 بتکمرب هديل روغل وب یدلوا توفهدمب ملا لاصبتنآ ها ا وا ی دایر رهش

 شا توف د ۱۱۹۰ بولوا یرایرهش نزاخ ( اف ناهلس ) یدتنآ اشنا

 هدهنسوب بولوا رادهشزخ ( اغا ناملس ( رړډنوفډم هدنغاب سوت هدرادکسا

 هدهقحام يدا هدنتمدخ اعا سبب يدلبا ن د هد اتشاپ دی يدلوا توف

 . یدباب .همشچ ر
 ف اد اا اج او ترک د 44 یدنفا ناهلس ظفاح 13

 یراوس هللاقم یدلواتوف هدم. یدلوا یجهنطاقشاب هدنلاوش E یبلوا
EESیرنشاک هوا یبلیا تافو هد ۱ ( یدنقا ناملس جالا )ىيا  

 ۰ ردنوفدم دنهاکرد

 وبا رقلا جش كنیرصع ب و وام گرم N یدنف ناملس جالا 1

 ۰ یذلوا توف هد ۸ یداوا

 داوا یرداب رهش راداک ر هدعب ردیلن وباع نورسا ) اغا ناملس )

 ۱۱۵۷ هلغلرتاق قاشا يجوبق یدلوا رومأم رح هد ۰ جورظا دعب

 هد ۹ یدلوا اع ريمه بولوا یساعا راریبس هدنغاجوا یرهکی هدنبحر

 لوق ابا ر یساعا رادیبس اا هد ۳ و یساعا رادیلس 1 ۳1

 ۰ دشا تافو هدنمج ر ۹ او

 هنر حی ۱۱۷۰ نکیآ نوبام "ملایر ) نادوش ناعلس جاحا (

 : ۹ ردشلدبا نفد هدهناح وط



 بس ۰

 FON e 4 lel) نایلس تد

 ٤ ردنلواابرد نادوش ینآربمربم هم راپ هد ۹ تولوا ندایرد یاا ۱۳۹۳

 ۰ رداشاپینطصم یو دجحم یدنا ایا هب ه رحرزوما رد لبالاح را هدنسهدعقل| ید

 ع مه Co رستم ات ) داری .ءاشا ناملس )

 ںیلبارطو یغوبشاب هدرح یناریمریم ةبنراب هد ۱۱۳۷ زدیردار كناشاب لنعانا
 دنرابهدنمرم ۱ ۱6۰ینرصتم هقر هدنا والایداجن ۱۱۳۹ یدلوا یفرصتم ماش

 لزع هد ۱۱۵۱. یدلوا نتسلاو ماش هد ۱۱2۱ تولوا یسلاو ادص ترازو

 یدلوا یسیلاو ماش انا هد ۱۱۵۶ بولوا یبیلاو رصم هد ۱۱۵۲ یدلدبا
 رصتم ؛ لقاع «نداق هروما هرادا ردبشلوا توف هدئاوالا مر

 e رادمو., غماحرب هدهءقزالو یناخو بتکمو هسردم رب هدماش ید

 5 ۱ ۰ ردقاب هدماش نالا یرذ لک لبلخ ندندالوا

 توف ه هد ۱۱۵۷ ,یدلوا یلوق قابشابو ,یثاب یجوض. .(.اغا ناي )

 ۳ ۰ ندوفدم هدنعماح هنف وصاپا كجوک ؛یدلوا

 نوباه ناود "یدما ضفتلاپ ندنلاع باپ (:یدما « ؛یادنفا ناهلش ۱

 یبقون هد ۱۶۱ و ياک یرخ یی هدعبو ینافوقوم ,هدنناعش ۱۱۵ ردشلوا

 یچەما زؤر دلوس هدنلاوش ٥٩ و یون ابن هد ۱6۵. و لوا هبساخ مرک

 یردار ردنوفدم هدنسهسردم اشابنانس یدلوا توف هد ۱۱۰۷ بولوا لک و

 هنسدرکت هنیرپ هد ) ۱۳۳ بول وایسهفیلخ یجارج نیدلاون .. :(یدنفانایلس)
 ۱ ۰ ردشل وا توف هد ۸ یدلوا م

 یادت نوباه ةننزخم پولواضیفمندنوناه نوزربنآ : : (,یدنفانایلس )

 یلوطانا هدنلاوش ۱۱ 9:یدتیک هج بولوایسادختک ایج وق لزملادمبپولوا
 توف هد ۱۱۱۱ قرهلوا ینا قش رادزتفد هدنلاوش.۱۱۵۹ یلکو یسهبساع

 , «, ۰ ردنوفدم هد وا یدلوا

 كهچاوخءرکص بولوا هفبلخهدنملق لوا ٌةبساحم ۰.( یدنفاناملسجاطا )

 بوداتافو هد ۱۱۳۰۱ پولوا یتبما نوناهءرص هدعبو یرادرتفد رلنوملاق هلبا

 : یدلبا ان بتکمرب هدروخروخ یدلدبا نفد هباشاب حارح



 10 N O ۳ 1 ۲ ۳۳ ۳ ۳. .NE ها ام ۱ ات و
 LR O ۱ e نک ۱ و

Eتن ۷ تس  
 رفن كم بولوا لئام مس ید ی رب دم ؛ دیدش یداوا توف

 ۱ ۰" یدبا راو ینلوک

 همرت هدنسهرباد یدنفا لع ییباقم ندناکحاوخ ۰ 1( یدنفا نایلس) ۰
 هفیلخ رس هنلقییوتکم ترادص هدقدلوا یونکمهداز یهشاه هدننافو بونلوا

 رعهد۱۱۱۲۳ یدلوا اع ردص "ییوتکم هد ۶ هرکص هنسنشب نوایدلوا

 هدنسوفاغا هدعب یدلاق لکو یحوتکب هدب واه باکروب هلغل وا یصوتکم یدنفا

 باتکلاسیر هدنسهایذ ۱۲۵ لواءرکذ تەد ٩۱۲2 بول وا یناکیرب ادْغنک
 هد ۷ قس رنوباه باکردرکصو یجهسنا شاب هدنسهنا یذ ۱۲۰ ىلا

 هد ۱۲۹ یدلوا باتکلا نشر هدن واه یودرا هد:۱۲۸ یهضاحم شاپ هش

 هعبزون ینبحاوم راج وبلاق هدهنادتسا هلت دوغ“ اکر قرتلوا نیا قش رادزتفد

 هدنزخالایذاج ۱۳۳ و یتمارتفذ هذعب ینماهناحرض هد ۱۳۰ یدلدا رومأم
 . عمر ۱۱۵۳ بولوا ماد هدتمدخوا:رادق هنلاس.۱۱:۳ یدلوا تاک یری
 كن هنسواو یک یرهکب هن هدندمزا:ردشلوا باتکلا سیر شات هدنلوالا
 یدلدناقوس هلی رومأم قازرا ءزصم قلارازب بولوا لوا ةمانزور هدنلاوش
 ۱۱۶۸ وشلوا لوا ةمانزورمد: ۱۱۶۷ بولوا یا قشرادرتفد اننا ةدوملادعت
 مقتس» یدلد نفد هب هیت :ققوط دونا ردشلیا تافزب هفندرد كنلوالا یذاج
 : ید" راده ؛ یفثم ۰

 سردمردرییک موذكنندنفا ون (  هدازیشابیکح ۰ یدنفا ناملس )
 . كزعهد ۱2۸ بولوا یتدناب هکم هد ۱2۷: و النم هرکض یدلوا یشاب حارحو

 . نفد هننای یرد هداشا: قطصم -هحوق ردشلبا تافو هد ۱۱۵۹ یدلدا

 هدنسهرغ یلوالامیر ۱۱۰۸ ( ك.قطصم جار ) روش ییودخ ردشفلوا

 ( كي ناملسشیورد ) ندن دافحنا یدنفا جون ردشلسا نفد ةرادکسابودنا تافو

 ۰ یدنلوا نفد هناي یدح .بودا تافو هد ۱۱۳ یخد

 یار ( هدد ملس) ناو نوفدم هدرادکسا ندهنظم ( یدنفا ناهلس ۱

 ردشلدنانفدهنای بودبا لاح را هد ۱۱۱ یدشلوا نداش بول وا یودخم

 هحهرفهباتافوهد ۱۱۵ !بّواوایساغاریکشب هدن واهنوردنا  (اقاناملس)
 :"ردشفلوا نفد هدجا



 بس 0 سا ۱

 یا وک ندرودصویم ودخاشاب لاک نداصا ) كينایلس )

 ضرب ردشلیا لاح "راودینات ناخ دیزباپ ناطلسرود یدنا یداماد یدنفا

 ۱ ۰ ردمودحم كنوب یدنفا ندلاسمش لاک نیا

 یا ابد دوم ی رل ضمنا زنه ((یلج نایلس )
 هنر سه افارقاح ویدا انس ید چسم هزانم هتجت هدب وبا یدلیا' تافو هدتهدخوا
 هو ها EE 8 ۰ یدتیا 9-۳ راتم

 یدل راخت هد ۳ نو زا یساغآهداعسلا اب :(نوزوآ ۰ افا ناملس )

 تتکمرب هدننرق یارنس کساو یدنل واند هار وا تو دناانن دجسمر هدرادکسا
 ی ۱ 4 یدایاشنا

 بولوا ندن روکش رات را ناخ دن ناطلش اف. * ( هفیلخ" نایلس )
 : یادی لاح را هد ٩۱۵ زدشلوا مش "هما همانا نددوعسم مش

 4 اشاب نایلس )

 ردشلادیهش هدنررح نآریدلح هد ۰ یدلواندرامکبررلکب ا دارا

 . یدلوا دیهش هدنا رتدلخ هد ٩۲۰ بولوا یب نیرذپ ("كی نایلس )

 ةثحامهدنوباهروس هد ٩۳۷ بولوا سردم . (یور ۰ يلج ا
 یف ردا تأفو قردلوا هلاچءرهز بولوا ضراع قلنبفیاپرب هدالع

 ۰ ىدا رولوا لوغشم هلسش زا

 تونم وه هد ۰ یدک زا قشاف دلت ورب ( یدنفا نایلس )

 1 ۰ یدایعاش لاص دهاز « یدلوا

 هد ۹۵۶ بولوا یضاقهلتمزالم ندلاک نیاردیلخدا (  ېدنفا نایلس )
 ۰ ردیعاس یدلیاتافو

 (مداخ» اشاب ناملس )
 ناهلسترضح سولج نکیآ یثاب رادهنیزخضیفتپءدنوباهیارس ردندرلاغا
 رصم هد ٩۳۱ یدلردنوک هنندودح رصم بولوا ,یسیلاو ماش هلترازو هدیناخ
 یدتا تحاسردق هننراردش نبحو دنهو نع ندشیوسقلارارب یدلوا یسیلاو
 هدنلوالاممر ۹4 ۵ یدلوا ینسلاو رصم ات هد ٩4۳ یدلدبا لزع هد ۱

 هد ۱ فلم مظعا ردص هد ۹۶۷ يدلوا نیشن هبقر زو بولک هنداعسرد

 هدهرقلعم,ابقاعتم یدلدنا لزءهدیسیکیا ینیمهیسوب بودا هعزانهللااشاب ورسخ



 ۱ بیس ۱ تن ۱

 یا(ناوناخیس)ینادع ر ۲ ىو شل وەر رو اتقا هداخ دجناطاس ییاج رذق

 شیاسا یامز E قوح یلص ندشعا جوزت هلاخ دم ناطلش عاف
 ۰ ندید هلهافرو

 ا نده ا دی ناست اف .(الب ۰ اغانالس) ۰
 ردشلوا توف .هدنب, قزهلوا: سافا. كىز ا تااک و لب هزکظاو هی

 ۰ یدلیا انب یعماح الاب هدنسونق یرواس

 یلوسلک یه ایرد نادوب هدلومناتسا عمق 8 لغوا هطلاب + ,كيناهلس" رب

 موبلا هدنسپ راقوب یرابصح لیا مور ینویاه یامتود یدا ,یفرصتم ی
 یدروتک هنکوا اشاب مساق ندلع نالند ( یاهل هطلاب ) هلتبسن هودنک
 ردشلباتافو هلئروصواو شفلوا نیت هی هه رب تاپ راع .بودیا :لابصفن| .هد ۳

 لئالد)ردابا لاح رار هد. ۸۷۰ :بولوا نیالع a یلوزچ ۰ ناملس )

 ۰ ردشلیا فلأت(یاربمنا

 ناخ دج ناطلس ترضحدهعرخاوا ( یغوایجدیمهرک ېلچ نایلس )
 . ردشفلوا نفد ناروا 9 ان یبدیعسم لزف ردنا لاحترا دنا

 9 نداشاب دجالزق یداوا ی يلوطانا ضيفتلاب ندنواھ ن وردنا
 AEE مت من سودر هد ۸۸۵ یداوآ ید ینومطسق

 ۱ ۰ ردندرلهداز سون هروا ( كيناملس )

 رصع یدتناانن دفتر ی ردندنفانضا فاحح ( یلحنایلس) "

 ۰ ىدا تافو هدینات دیزاپ ناطلس

 توف هد ۸٩۲ ردندنسافلخ ندلاجا ۰" " شیورد یعپ ( هفلخ ناملس (

 ۰ یدای دعسمرب هدکرز یدلوا
 (ا نايس -

 هدعبو یسکبرلکب لیاموز بواوا ندنساما ناخن دج ناطاس خفلاونا ناطاس
 یداواینکبرلکب هردم ۸ 1 هرکضزدنلوا یسکیرلکب یوطاآ

  ردشلنا لاحرا هد ٩

 شودرآ بواوا مداخ هج هدازهش رسذتهم ندگنرف (  كن نا ظ

 یادف هدنروغوا ی سٍدنفایدنل ون هدایت شک وزاو یدک هللرافس نکاح
 ۱ ۰ ردشعا ناح



 ۱ عید ۱۱۳, بولوا ندنراغش یسرک ((عسوک. ۰ یدنفا اا

 یار رز. هدنغرجم ۱۱۸۷ ,یدلوا یظعاو هفوصایا هدنرخالا
 ۲ تلاش ی 1 ردشاوا ټوف هداروا

 E 4 | ) هرق + یا 2 ( ۱

 هد ۳۲ بولوا ندنر هک, اشاب ووپ بودا دلو هد ۹ رفت قاب

 یباول مسا یالایم هللابشن ندا وطو ندهناصهدنهم شریک هرکبع

 هلام دنهم هدعب و وه و یسودرا زا>و قاع یدلوا قیرف هد ۱۳۰۸ و

 سلحهصاخ هرکس هنس چافربو یبیریسلج ناو هدنیجر ۱۲۷۹ و یرظان
 هدا ۲4۹ یا دعاتپولوآ ی سرا ماظنیرکسعیاروش راد وی

 هد ۵ نکیآ یا سیب رهدنسلحم هناح وط یدلدا مادضسا هدهناح وط رارکت

 ۳ دیدح یرلاوا بولوا یژربدو تفالو تفرعم « « ردشلیا لاحرا

 I ردیب کی سهینسترافس هاب وب یم یو دخم یدیا ملح ی رل هرکصو
  .(ندلآ عاخش ریما ۰ اشاب نایلس )

 ترهش 8 لاو هشرب یرد ردیمودغ كبروهت یسیلاو ینومطس#

 یدلیا طب یتسیلاوحو بونیس یدلوا ییاهر رهظم كنابوح ریما بودا
 - ۰ یا راهو اع لها یذایا لاخرا هدنتنظلس مایا ناخ دارع اطلس

 هرکس بواوا اما ناځدبژباب مریدای ناطاس ردیولوت (  يلجنایلس )
 لار ادرکش ندنخرا زون کو یادلوا تحاصمو معدن هناملس زما هدازهش

 یا رایج داوم ۶ هکزدشهزای تفرش ؛دلومز :نوزوم یدلیا

 بوم ا ۱ :"ردعدق "ینفنمو

 و توف« ندناخ دنزبابمرتدلی تولوا یشاب هوش ۰( نایلس )
 ۱ ۰, یدا مدآ زن یشالتمو لو

 هد مع رد ولا ییودعاشا لیلخ قبساردص" --( یلحتنایلس )

 ا ام | ردشلنا لاحت زا هد ۸۵۱ یالوا رکسضاق

 رد نود كرا دت نیملارصان ندراشردقلاوذ (ك.هجب ناهلس )

 یدلوا توف.هد ۸۵۸ یدلوا کب نانتسبلاو نشعص هنر یرد هد

 کیدلی اودزا هليا اسب :هدیز, ندترد یدبا ئام هجاودزاو نیم تیا
 هش رلتنطلس مایا ندنا ات راكناخدب زاب ناطلنستاذ و رد راو یماح هدشعح رد وقنم



 ین Vs دنا

 ندافلخ و ندناکحاوخ ضفتلابندنلف ترادص "ییوکم " ( دنا )
 «ردنوفدم هدافوردشلیا لاحزا هدنناعش ۱۱6۰ و ششلوا

 یشاب یجوبق ردسودح اشاب ميهاربا هرق قیسا ردص (كب نایلس )

 یساغعا را دیس ۳1 هد ۱۱۲۲ هئامدَخت رود تولوا یساغا رادیتس مد ۶

 یرومأم رترح هرو هدنناضمز ۱۱۲۷ تولوا یئاغا رایهاپس هد ۱۲۳ و

 نکیا یحافوقوء هدنلاتس ۸ :هلعاورز و در رو شل زا

 “ ر دلتا لاحرا

 یسکبرلکبناورش هد ۱۱۶۱ بولوآ یج ز زوک هدززبت e نایلس )
 ۱ ۰ ردشلوا توف هدعب يداوا

 یشاب یجناتسب هدنناضهر ۱۱۶۰ بولّوا کصاخ ( اعآ ناملس جالا )

 N یدلیاتافو هدعب لاصفنا هدنلئاوا ۱۱۳ یدلوا

 ۱۱: یدلوا یسالنم ناد هد ۱۱۶۳ سردم ( یدنفا ناه )

 ۰ یدلوا توف هرکص ندنلاس

 )شا نایلس )

 ۵ هلیسحیس تئادح یدلوا یرای رهش رادیاکر مدنوپاهنیام اک

 تولواینات روخاربمهدنناضمر ۲ یداراقح هلقلیشاب یجوبق هدنلوالاعبر

 هدنسیکیایرکب كنلوالا یذاج ۱۱:۳ یدلاق لصفنم تدمییخ هبالزع هدمب

 کب رلکب یبا مور بولوا یساغا رادیلس هدننابعش .۱۱۵ عین ںوخاریم اننا
 یفرصتم زوز رهش ءرکص یداوا فرصتم یرفناک هد ۱۱:۰ یدلریو یسهاب
 ۰ ردشلوا توف هدءرشط هدعب یدلواغرصتم شعر .هد ۸

 یماهوا هد ۱۱۳۲بوشش ندمالقا . (هدازیحروغوب . یدننانایلس )

 ale ۱۱۳ ردشلوا یتیما ,هبا- رض ,هد ۱۱۶۲ هلتمدخەنب نوا,یدلوا

 ردشلواتوف هدعب بولوا ینیمانواهءرص هدنلوالا یذاج یدلردنوک هد واادم

 هدنن رادصهدنل والاعم ۱۱ < ٤ رداد خنک اش اشا نامعا وط (یدنفاناهلس (

 ۱۱27 یدلوا اد هنساشاوب, هن هللزع .هدنناضمر یدلیا بصن یشابشواچ
 همان زور لیوجملاب هکلیدنفا ینلاغا و هکل هجاوخ یغلیشاب یجوبق هدنل والا عیبر

 ۰ یدبا ردم ردشلیا اقراد لاحزا هدنلوال|یذاج ۱۱۶۰ یدلوا لوا



 ی

 بز 90 .(اشاب نایب ۱

 هثیفس هداروا و ا ير نبا نکیا كحوک "ِ
 2 ریازج قلاراو ردشلک هلوماتسا هدعب یدلوا یس هحاوخ

 نرم ردشم رو ینفلنادوبقنویلافاکو هلغلو ایر دنادوق اشا نیسح هطروم هر

 نادوبق هدنسهجځ | یذ ۱۱۲۵ یدلدانیست هنتسایرنامل نانلوا ثادحا ًاددحم
 یسیلاو ةنطا ۷ و شلدآ لّرع هدنس دحطایذ ۱۱۲۰ یدلوا ایرد

 راثولاق هدئرفس ننداراو هد ۱۱۲۹ و یتلاو زوم ضا هدنرفس هروم بولوا

 تزازوئبئر بولواایردنادوق ًاناءدننوالایفاجت ۱۳۰ هدندوخ یدلوایادوبق

 هداج شی دلوا برطضم هام چ اقرب نداقستسا ضم هدنسهد2لا یذ ۱۱۳۳ ردشمل رو

 یدل! نفد هتناي شاپ حاتفلا.دعع هللالقن هزقاس ةلغلوا توف هدکلنمرکد كوي
 سودر هدنفل هتسج كن ون يدا رپرپ ,یعاس هیامدح تدالح بحاص « منح

 رع یانفا هدهناسرت هدوهکر دشلوا ییاقمماق ( اشا , نایلس) کید لقب قرصتم

 ۱ ۰ ردیمودح كنو اشا دم كلم قیساردص ردشعا

 رو  مداوا ندنبلص هیقف دم نب دجا ) لضاف ۰ یدنفا نایلس (

 نیسح هداژ هحوعو اشاپ ینطصم یلعوا لیربوک,هناتسبیع یدلیا دلو هدوبش

 ناخدجناطلس و :ینلآ نذا ندشدح هدرصمهیزملابهحویدتیاتحایس ها اشا

 یارس هد ۰ یدتی فک ابا کلعشراطق بولو رضاح دسر دروضح مبار

 یدلوآ توف هدندرد یرکی كنیرخالاعیر ۱۱۳۶ یدلوا یسحاوخ نوباع
 یزاخحم ردشعوقوا ةد رشکیآ نوا نوا یتک تاهما بولوا لضاف ۰ ل

 مخ هلتاعفد یضابغ یضاف هافشو قراشمو مباصمو مشیکیا یییواضس یضاقو
 یدهدضع دناقعو فلت یهلاسر زیاد ه ولحو ی« حالقلا حاتفم » ردشلیا

 ۰" رددنفا قیدص ي ییودح یدایا حرش قیعب را ثیداحو
 یقطصم هلا ,تافو هد ۲۱۳۸ ضشتلا "ندنلاع باب ۰ ( یدنفا ناملس )

 SRS اغا نانیهلس جامل ) ردشفلوا نفد هنراوخ یسکت اش

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۱۳۹

 ۱۱۳۳ نکیا شردم ردهزالم یدنفا یسوم لزق . ( یدنفا, ناملس )

 ب ولوا سردمو بیبط ( یدیفا نایلس ) یدلوا توفهدنسبتلا نوا .كنبحر
 ۰ ردرهام هدبط یدلوا توف هدنسکیا نوا كنمرخ ۸
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E ۱بس و  

 هد رحهلفلفرصتمقواز و هدنرفص ۱۱۱۲۳ فن ولواندا رمارددوات را( اشا ن

 یذاچ 1۷ ا نازیمریم هدب بولوا قرصضتم مزوعتهرکص یداواروم زار

 نت 1 ا ۳ ۰ زدشلوا توقدنرخاا

 هاب نا )
1 ٤ 

 ی( ددا ھو
 ا

 دز یداروب غارچ هنوبامنوربنردیسهاوک, و ۳
 هدنسه | یذو یرایرهش رادقوحهدنلاوش ,۱۱۵ پول وایماغادنیلد هنس ښب )ا

 یبالاو سیردقهد,۱۱۷ و بلح, مت رازوهدنبابعش ¡۱۱۹ یدلوایراب ارهشر دیس

 یدلوا .دعاقتم هرکصبولوا یسیلاو یلوطاناهنسوا یدل وا یبقوت هدنمرخ ۹
 ۔ یذاج ۱۲۲ و شلوا قوت هدنرخالایذاج ۲۲۱ تولوا نیشن "هقهد ۰

 یدلوا مظعازدص هنتسکیا نوا كتلاوش ۱۷۶ بولوا یماقنگ اه ت زاص هدنرخالا

teنوا كنلاوش هنسواو بولوا یزد نادوق هک رس نوا كنلوالاممر  

 ۰ ۱۱۳۷ بولوا یتظفاحم هنناح ءزکصو دندنقندارونو یظفاع یوکتاتسا هدنزکس

 ب یللا یس ردشملوا توف هدنلاوش ۱۱۲۷ و شاردوک هسودر الو سم هد

 ۰ ردشغ ای ناخرت هلبا هناخ معفر هدنلوب ناوند دا نیک بحاص وا

 ۵ لوق نواه یودرا نکیا یعنوصکس ردیرکی (افا نایلس) "
 بوداتافو هد ۱۱۲۸ یدلوا یسافا سودرکه نرخ الایذاج ۱۳۷ پولوا

 بولماي هنر یدک اشاد واد هد رتو ردشادنا نفد هنسهکت لعوا رکلود

 . ردشروتوک هلغ ییدمش هم
 ا بول وا ندهصاخ ءابطا ردن هیلاقتم .(یدنفا ناهلس ( 1

 ۰ نوا ملف ۰ اسفع ۰ سربم يداوا داماد م یدفا یف قطصم ءااز
 یدلدبالزع بول وا, یبیضاق لوبناتسا مدنلالوا عیر؛۱۱۲۷ .بولوا یمالنم هکم

 یناکرع کرت هدبطپولوار هام هدبطنفیدلوا توفهدنسیمزکی كنبجر ۸
 + ردشلبا فلاتلئاسر رصتخو

 هد ۱۱۳۳ بولوا یسافا وبق ءزکصو یرایزهش رادهنزخ ۰۰ (اغار نایلس)
 یتکمهلنماح راد هشزخ ی دادا نفدةنغارام یکم یهدشاطکشب هلا تافو

 ۰ ردیساب



۵ EI 

 ) ییطلاب ۰ "اشاب ناغلس (

 ترازو هننراب هدنهرح ۱.۷ ادوار یک هدح ششفتلاب ندنوناه بام

 یدلوا.یسلاو هدج نارکت» هدنرخلالا یذاجس ةدەشيا شلوا یسیلاو ضم
 شلتسا لزع هدناوالا یذاتج ۲۰۹ یدلوآ- یسیلاو ماشو محرتما هد ۸

 » ردشلوا "توف؛هدنیحر ۱۱۱۹ هدلویراب یژدلوا تنال او ناوو

 هد ۳۳ نر ندرلزوشحالس ردسک رج ( اغناملس )

 ۱ . یدلوا توف :الوزمم بولوا لوا روخاریم
 ۱۹۹4 ووو یسذیابهکمو « النم«لمردم:ردیلهنسوب؛ ؛.:(یدنفا نایلس)

 لدوم را( :یدنفا .نایلس) ردندالضف یدلوا توف هدنسید ثنسه رخالایذاچ

 ..۰ ندطاطخ روهشم یدلوا توف هد ۱۱۲۶ ردسودح هئلادبع

 ۳# یدنا سردمرب ند الع هپ هور, ( یضاق ۰ , یدنفا نایلس ) 1

 ۱۲4۵ یدلوا. قم هدنرب كننهرح كنس هسردم دجا ناطاسبوشی را هدد

 بولوا ریپ س ,ندهنظمشمراو هناسکسیبسنیدل وا .ثوف هدنزکسب كنلوالایذاج

 دوم هلغلوا هدیهاشداب رظن پولوا لزومو یرازوسپ ید رابکو رافص .دقتعم
 .. ۰ یدلوا راعشت رهش هلمهج هشقا و

 (یشالکب) هلغل وا نکا 9 .دشالکشب ردیلم :ویطسق , ( یدنفا ناهس )

 یسالنم رمزا هدعب بولوا سردم ندتماما اشاب ,ینطصم لغاط روقق# رند

 یزالم هدازشواچ (یدنفانایلس) یدلیاتافوهدنسهرخالایذاج ۱۱۲۰ یدلوا
 سردمر يهز ر (ېدنفا نایلس)يدل وا توفهدننایمش ۱۳۷, یدیاسردمبول وا
 e . ىيلوا توف ےدنسەدەقلا ى5 ۱9۸ لزا

 ( اتاپ نایاس)
 هد ۸ یدلدیاجارخاهلقلمشاب یجوق هد ۷ نکیایالغرکشپ ردح رو

 راصح هرق هد۱۱۱ بولوا نیکی رک هنطا هد ۵۹ یدلرب و یاس هلغص

 هرکص هنس ییارب یدلپیو یغاجتس ناخوراصءد ۱۱۲۸ یبلواین مریم قرش
 . یدلوا توف

 هداعسااراد هدنمرح ٩ ندنفلافا شابناطاسدلا و . (نوزوا اغا نایلس)

 بولیدنا لر راز لب غریشب یرایرهشراد . هسزخ هد ۵ یدلوا یباقآ

 مرک ۰ روسخ : هبحو " وات هذ ۷ هدارواوشل دالاس راهسیربق

 ۰ ىدا یا



۱ 

 ( اشاب نایلس )ر
 لوق قابشاب هد ۱۰۹۱ ردیردب ,نیاق كناشاب دبع یراط رادرتفد ردیلهنکریا
 سوسرط هد ۱۱۰۲ وشعع هد ۱ ۱ هلقلناریمریمهدعب و یسافا رابهاس«هرکصو

 هلم هرکصولصوم. هد ی دلوا یسیکیرلکب دیجنهدمب وهکقلس هد ۱۱۰۳ و

 رلکب ساوس هدن رج الایذاج ۱ ۱۱۳ لزملادعبو روزرهش هد ۷۱۰۸ و اشتنمو

 ۰ ردشلوا توف ءرکص یدلوا یسیکب
 یرالک هد ۱۱۰۶  ضیفتاب هدنوباه بام, ۰ ( كجوک ۰ اغا نایلس )

 ۰. یدلوا توف هدعب یدلوا یشابرادهن رخ هد ۱۱۱۳۰ یثاب

 ۲. عیبر ۱۱۱۵ ردسردمو یودم یدنفا دم ناو. | (:یدنفا .نایلس ۳

 .یدلوا توف هدنرحالا

 یدلوا اان ادب « هنلف «,شسردم ردنا ومطشق ۰۰. (ییدنفا نایلس )۰

 ۱ ۰"یدلواتوف دنس هسا یذ ۱۱۱۰

 نی نیسح نم دجا نی نایلس نا دجریم ن ۰ ( یئاباب* كب ناتا )
 نی رضخ نب یسیع نب دو نب مهاربانب رع نب نیسج نظم نب ناغع
 هاش ہر یتاج لاد ننیدلازع ریم ن نیل رداز دچا م
 ناربا یدلوا یی هلبق هدمافو ك د ( ناتلس ربم ) ردراشلوا یسیر هلبق
 بولیروکع ؛هبلیامورو یندلوا روب هئاخذ هتهیلع تلود بودبا برح هل
 نمرحو شلوا روهشم هلیماتیماروا هلکمزتسوک قلرارب هدنراف رطیعاطایابهدیرح
 |دتنا هدنرلجماردشل وا توف هده رداد ۱۱۱6قردلوا یساولرسه ردا ىع کب

 ۳ رد یک دیهینش تنطاس تمدخ
 ( ۶ ناشر

 تدمر ردشلوا یسکبرلکبنوز رطهدنبجر ۱۱۱۹ بولوا یب یالا نوری رط
 :ردنلوا توت ءا

 نکیآ شردم ردنمودخغ اشا یلع یراص رادرتفد ( یدنفا نایلس )
 ( هداز نوزوا ۰ یدنفا نایلس ) یدلوا توف هدندردنوا كنتابعش ۷

 (یدننانایلس )یدلوا توفهدنسبمرکی كنس ةحایذ ۱۱۱۸ بولوا سردم
 ردشل وا یهش نورف لاتح هددسور بولواید رم یرازنا مساق ردبلراصحهرق

 ۰ یدلوا توفهد ۱۸ "
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 بس ۰

 )نصب ب ىدا ادا تو هوبمزا ی ( ید )

 ولا یسیضاق نواه یودرادعب یدلوا یسالنمزقأسو ینیتفم ریمزآ :بولوا
 تاقلعت هداناتسهق ؛ تاقرم « تأ رع یدلوادنهش بولیروا هدیرح هد ۱۱۰۷
 منتامش ۰ ۱:۳ بولوآ و ددا ( ید )"ردراو یسهراثگ

E2 1  

 هد ۲ بولیدنآ لع هد ۲۱ یداوا یشاب یجاسب ضشتلاب رددومرا

 یودعخ ردشلوا توف هداروآ هد ۱۱۰۳ یدلوآ اشا و ینرصتم لیدنتسوک
 ۱ ۰ رداشا رع

 ( روج اشا ناب“ )
 ۲۱۰۹ ىلا ىب یلو هد۲۲۰۸ بولوا یی هن ولا زدیرداز كناشاب دمخ

 هلفص ولی اد و ( روذو ° »اشا نایلس ) یدلوا دنهشهدن رح هنتنسهدنم رخ

 i  رایدبا میش رداشلاوا دیهش هدزوک ذد موهدوبقردلوا ىب

 ید الاح یکی رک و نزدی زدیلند ژان( مشکی یدنفا نال )
 ندقش یاضفا )چ یدنفا نایلس) دلا توف ةدنرقص ۰ ا

 شددم (نوژوا «یدنفاناماس )یاد لوا توف هد ٩۱۰٩ ردشلوا صزدم بواک
 ۱ ۰ یدلوا توف هدنرخالا مر ۶ بولوا

 (اشاب نایلس ) ۱

 هل ولها هد ۱۲۰6۲ و كسرهو هرذوقشا هدعب یب هولا ضیفثلاب رددومرا

 هد۱۱۰۸ یسلاولیامور هللرازو هد ۱۱۰۷ و قرصتناصبلیا هد ۱۷۰۹ و

 توف هلتماقا یک و هذ ۱۷۱ * ولو ا نظفاخ "شیو راوشط

 ۰ ىدا ریدمو عیش ردشلوا
 ( اش "نایلس )

 یدل وا یتنکب راکبسنوت تورا اننا ی كناشاب نیسح هطروم هزمنادوبق
 + یدلیا تافو هد ۷۲

 یدلّوا توف هدننابعش ۱۷۲۱۲ ردندنحاشم ینولخ ۰. ( یدنفا نایلس )7

 یدایادلوتءد ۱۰۰۰ بولوا ,لغزا دم :یجاحزدیل ویناتسا,( یدنفا نایلس )
 «:یدلوا توفهدنسکیا كذنابعش ۱۱۱۵ بولوا یش یسهنکتیرداف هدحاف



 بس ۹ و ۱

 یساغا یرهکب هل راز و دنس ایز ۱۰5۲ بولوا ابا هس نر هدن دوام
 مدیرک هل بغا هبطالم هدشوالایذاج هل هدنرخالا )عید: ۱۰ ۳ یدلوا

 ۱۰ o‘ یدلوا نیشن هق هلبلح هد ۰ 13 نی
 ردص ہد ےس او

 ۱۰۹۹ بولوا یسیلاو هبنسو هللع هدنرحالا یذاج ۰ 13 ردشلوا | مظعا
 ۱۰۷۵ یظفاحم نامرکقا هد ۱۰۷۰ یدلوا یاقماف ل وبنآتسا هدنس تو

 مورضرانکیآ نیشن هقلزعلادعب بولوا یاقمشاق لوساتسا اا ەدنسەدعقلاىذ

 ماقشاقهن هد ۸ یسلاو هنسوب راکت هد ۳ یدلوا دعاقتم هرکصو یسیلاو

 یدلیاتافوهدنشبنواكنلوالا مىر ۱۰۸ یدلسالرع هد ۰۸3ب ولوا هباتسا

 ۰ یډیا سو کیم یلاط یذیا قتم ؛میلس.ملح «ردشفلوا نفدهنب رقى دنا درا اا

 ) یراص ۰ اشاپ نایلس )

 هاا ناشواط زسلد بحاصم تولوا ییجاولح یارس ردیلاوهرپ هدکسره

 یشابشواچ هدنرخالا میر ۱۰۸۰ بولولوا يئاب یجویق هدب یدلوا اب
 هد همرکم کم بولوا لوا نوخاریم هد ۸۷ و ياو ,توادص + د ۳ و

 ۱۰۹۷ یدلوا يرکسبع رس ودراو ینا ریزو هد ۵ یدلردنوک هرم

 هدندامسرب مدس ایڈ, ۱ ۰۹۸ یدلوا مرک | نادرسو مظعا ندص هدنمرحت
 یودحرب یدلدانفد هارواردراو ,يبماح هدقحهلص هدرادکسا ردشلوا.توف

 ۱ زا ۱ ۰ ردراو

 بولوا نداصا ردسودح كناشا د فوض قیساردص ( كب نایلس )

 ۰ رد یاش یدلوا.توف هد ۹

 ا ) اشاب نایلس )۱ |

N:دقر ۵۹ اپ یشواچ ی و ا  

 ۰ یدلوا توف ۱۱۰۰ قردلوا یسیکبراکب
 بولوا یالنم هسوق ۰ سردم ردیلیلح ( بع « یدنفا نایلس )

 ۰ یدلوا ټوف هدنرخالایذج ۰

 ی اشا شیورد نایلس )

 . رلکب هسقر لزعلاب . هدنرخاوا. ۱۰۹۹ .روخاریم , حک هد ۸ روس

 . ددرا قرەنلوب هدینج , بول وا یکی رلکبا لبأویس هد۱۱۱۰:۰ و قلیکی
 «ردشنواتوف هدا روا هد ¥1 ید) وا کلو روش رونا هنیریوخ-آ

INTی  



 ۱ تم ۸
 ۱ ( ماب نام )

 دن ارغ الا یذاج ۴ e لوقرب قالراب بوش ندنغاجوا یرهکی
 نوزب رطءدنلآوش ۷۵ یسیلاو ماشسلبارط هدنسهتفهبولوا یسلا و ماش هلترازو

 یبلاو ودنس وبهد ۱۸۳ یدلدال ازعهرکص ید واقرصتم صح بقع رد ویسلار و

 ( ان نا ) یدا تاذرب لتنال یدلوا دیهش هد رخ هدنرخا هنس تولوا

 یودح ر یدارا توف ه3ل بولوآ نیت لول ردب فی هدوب

 ۱ ۱ ۰ رد(یدنفا دم یلدع) ندلاحر

 هلکلهایس بوزوک تایر بنام ارس (  قادم ۰ یدنفا نایلس )
 هدنناضمر ۱۰۸۷ بولوا یچهرک دت هدنترادص اشاب .دجا لضاف یدقح

 ینطصم یودخ ردراو یناود بولوا عاشو فرابم بحاص یدلوا توف
 هدیوبآ | ردشلوا توف هد ۱۰۸۱ ( یدنفا نامل ) یک ییما ر هش ردیدنفا

 ۷ ل چ د ۰ ندنوفدم

 هدنلآوش ۱۰۹ ,بولوا .یساغشاب ناطلس هدلاو |۰۰( الال. ۰. اغاناهلس )
 هد ۱۰۹ یدلرذنوک هرصم هاب الزع هدننابعش, ۱۰۰۲: یدلوایساعا هداعسلاراد

 هب ملا هدعب بولکهثدامسرد هلا: رضع .ندرضخ هد ۱۰۸۷ یدازدنوک هعربا

 ۰ یدبا لما. لقاع ؛.ردشاوا توف هداروا یدلردنوک

 کا یشاب یجنوصماصا «دنغاحوا یکی "ندیجروک ۰ (.اغا ناهلس )
 زدشلوا توف هد ۱۰-۹۶

 زر یثاب هد. 4 تولوا ین قالوص ) اعا نایلس )

 ۱ ۱ ۰ یدلوا توف هدعب

 ۱۹۵ قم شردمو یاما ی نط ءدلاو ( "یدننفا نامل )

 ۱ ۰ یدا لاع یدلوا توف هدننوا كنس | یذ

۳ grt i 
 . ردشلوا تۋف-هدرلاةنسوب قرهملو هدتمدخ بولؤا نددرحت یاا

 ندلاوه ردمودم یدنفا نیسح یاش ) هدارمامآ ٠١ یدنفا نایلس )

 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۹۷ کیا

 ( ةجوق * اب نایلس ) ۱
 یار یدلآ ترهش هد ( ینمرا ) هلفلوا ندسابرقا انالیعاسا ییهمطالم



 ۱ تب ۷
 ىلع یداماد نیدلاربخ بولوا ینولخ ( ردیلهمالع ۰ یدنفا نایلس )

 . یذاچ ۱۰۹۸: یدلوا یھش اشاب دجا یرانف هدهسور ردسهفلخ یدنفا

 هنر یدلیا نفد هنعماح ساب دجا هداروایدلوا توف هدنسید ل یمرکی كئوالا

 ۳ ندننیحاس هترت یدلوا دیهش هد ۱۰۹۸ بولوا ( یدنفا لصم ( یودخم

 سنوب عابد نذؤم هنر ردشلوا توف هد ۱۰۷۷ بولوا یدننا ( یلاقدجا )

 راد هغلغاد یدلوا توق هد ۵۰ 0 3 ( یدنفا ینطصم ) یودخم

 ام ۰۸ بول وا( یدنفانیما دم ) یسنابیسهواز یلراما هنر یدزاب هلاسررب

 هدننوف هد ۸ بولوا(یدنفا لقع لعیاضر) یهسورت هنر یدلوا توف هد

 ۰ ردشاوا یدنفا دج دنم ین وق هی

 نکیآسردم ردسودخم كن يطصم ( هدازاشاب اهرف رف 2 یدنفانایلش)

e.۰ ئدلوا توف هدنلو الا عمر  

 ۱۰۹۸ ۳ "ییاغوط هرکصو یحاغوط هدنوناشیارتن " (ایانایلس)

 ریکشب ( اغا نایلس )رکیدردشلدالزعهدعب بولوایشاب یحناغوط هدن خال ر
 ۰ ردرلشاباتافو د یدلوا فعاقتم هدمب وا ا ز راه هد ۸ 7 الع

 (؛یراط- .داونایجاح ۰ اشا ناهس 7 8 1

 یا 9 ۱۰۳۹ ؛یدشلوا وكم ااو رەخ ۳ رنک رج +
 بورک هنکلشارما هدعب ردشلبا لاصفنا هدکلرب هلساشابهد ۱۰۰ بولوا

 دعا یذ ۱۰۹۰: لزعلادعپ ویدلوایسلاو, مورضراهلرازو هد ۱۰۰۸ یقرتلا
 هد: ۵ ردشلدا لزع هد ۱۰۰۳ قرهلوا یسلاو مورضرا اینا هدنس

 هد ۱۰۷۰۰ یسلاو هرقنا هدمی"یدبا لزع مد ۱۰۳۷ بولوا یسلاو هنسوب

 هدنرخاوا ۱۰/۷۵ و یدلوا قرصتم هزعو ی ریما هد ۷۲ یسلاو ماش

 ردشلوا توف هدعب, بواوا یسلاو هبنوق هد ۱۰۷۷ و یسلاو نوزرط
 ۰ یدا ردتقم.ربدم

 یدلوا توف هد ۱۰۷۵ بولوا ت هدحب. . ( شاقە رق . ك نایلس )

 ردیلغوا دوج, له رق رلهنا هدهکبفلس ., .,( شتفم ۰ یدنفا نايل )

 یدلوا توف الوزعم هد ۱۰۷۸ یدلوا یسالنم هیرکم کم « النم ۰ سردم
 هدنامز لوا یدا كسه, هلدش هوح تولوا لضاف ردنوفدم هدیرابح ربمآ

 کم ندرصم ماشو هسور هد ردا هلکمامتا تعر هسک یالوط ندتدعب

 . یدنلق اا لصا قمالوا یسیضاق لوبناتسا هیوا یسضاق
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 ۰ یدنامدآ داهن شیورد یدلوا توف هد ۱۰۳۶ یدلوآ یسالنم اه

 ۱۰۳۰ یدلوا قسیتفم كبئالس هلناعفد .. ( دوقنع ۰ یدنفا نایلس ])
 ۱ . یدلوا توف هدندوع ندنرفسهل دنس ەلى

 هدنلنعیسیذنفا هد ۲۰۲۹ ردنغارح.افا قظصم یباخ ۰ ( اغا نایلس )
 یدیسم اغا نایلس یشاوط ردشلواتوف هد ۱ یدلوا یئافا هداعسلازادا

 ۰ یدنادرفتمو لقتسم یدادنا نفد هاروا بولوا یسیاپ
 (( اشاب نایلس) 0

 ۳ ماش هلترازو هد ۱۰۲۹ بولوالوا روجاربم ضیفلاب هدنوباه نوردنا

 یسلاودادنب هد ۱:۳۳ و رکیراید هد ۱۰۳۱ یدلدنالنع هد ۱۰۳۰: یدلوا
 ۰ :یدنآیدم < لدتعم « ردشلوا توف هدنس هدعقلایذ ۱۰۳ و یدلوا

 هدربک عماح هلترجم هههسورب ردیلنامارق .. ( یرداق ۰ یدنفا نایلس) ۰

  لاص  ردوفدم هدنشاب راکمن یدلوا توف هد ۲۰۶۳ هداروا یدلوا یوزام

 ۰ یدبا قولح « قودص . دقتعم

 یدلواتوف هدننابعش ۱۰۶۳ بولوا سردم ۰.( هرق.یدنفا نانی )
 ندنبسردم ردنامارق ( یدنفا نایلس ( یدیارداق هرابا رشنو رهام هد داوره

 ۰ یدا تض شوخ یدلوا توف هدشابعش ۱۰۵ بولوا

 ( قازوح ۰ اش. نایلس )

 بو یسکبرکب لیامور هدعب یدقیح هلقلاشاب ضیفتاب هدنوباه نوردنا
 هنسوب هد ۱۰ ؟۳ یبیلاو راوشم هد ۱۰2۲ یسلاو ماش هلترازو هد ۰
 ۱ ۰ ردشلوا توف بيرق هنلاس۱ ۰4۵ یدلا یسلاو

 كنیکل وا ردسیناب یرلدصس ينايق نواو رورق . .(یشابوس ۰ نایلس )
 یدلیا لیوحم هعماج بووق نوناخ هبقر هدعبار ناخ دم ناطاس رصع ییریذم
 ییدجتنهیجابع هدماخ مهار ناطاس صع تاذرب هدنمات ) ناهلس یجابع )

 ۰ یجدسرک ) بوبا یعماج وقموق ید ( افا ناملس ) یاب یک روک دشعای

 ۰ ردشمتاان ییدجسملزقیخد ( یدنفا نایلس

 یلعم یدففا لیعامسا سیر . ( یسجاوخ سیر ۰ یدنفا نایلس )
  یدیا لصاف یدلیا لاحرا هد ۱۰۵۷ یدلوا النم ۰ سردم بولوا

 عریمردنمودخاشا د ( هداز یشابیجوبق ناوج ۰ كب نایلس )
 ۰ یدلوا توف هدنس هعطایذ ۱۰۱ یدلوا



O ORS 

 سدق هدنس لا ید ۱۰۰۶ سردم ردیلهسالع . ) یدنفا نایلس )ا

 ردب وف ده هدقسزایدلوا تروف هد ۵ زتو یال  e(یدنادقتعم ۰

 ) مزال نایلس (  .ردشلواتوف هد ۱۰۰۷ بولواندهرکسعیایا

 " ) ناب ولع.هرکبص یشابشواچ هد ۹۹5 ضیفتاب . ( نابوح .اغانایلس

 یباغا راسی ٩٩۸ بولوا یثابشواچ هنبهدنلوالاعمر ۱۰۰۰ یشاب یجهبح هد
 ٠٠۰1 لزع هد. ۱۰۱۵ ,یدلوا یشاشواچ رهن. ةد ۱۰ ۰۳ لزع هدنرخالامسر

 ردراو هدسدل ردسیناپ كارم شواچ نابوچ یدلوا توف هدعب 4ا ۰

 وډ اشا ناملس 3 4 بو )

 تافو لزعلادمب .یداوا :یشلاو نتدو هد. ۱۸۰۷ و راوشط بول نداما
 یدا روانش یدلیا ۰

  ۰ا اندرو هد:۱۰۱۶ بولواشردم (هسوک«یدنفانایلس)

 ) ندا جا توت( تنیس
 نا ر ۵ (

 ندند دز یاما ٩ |  ۰برحهدنررلکوا هطلامو انینسمهلا اود هز رغما هدا

 یدلیا تافو هدنب ردشلا "۰

 ) دبلاج هد ۱۰۲۰ یدلوارادرتفدویضاقردنلبلوسک ( یلحیبطنایلس
 ردیعاش ردشلوا توف ۰

 " ) دروق بولوانمردم ندیسهلوک تکی دجا یحناشن (یدتفا نایلس
 هناربا اش ناس ءداز هلافحت یدلوآ یسبضاف ءروصنم بودک هرصم هاش

 دارت هلسهه اب هزونم هند هزکص یدلوا یمیضاق ودرا هدقدلوا رادرس

 توف هدناوالایذاج ۱۰۲۲ هدانا یتیدنلون هددنچ دال وار یدک هدراتنانو

 یدالاصو ففعیدلوا .

 ) یذ طلسم هشرژوآ كزایکب رلکپ هدسابارط ادنا ( یاد نایلس
 هد ۱:۲۳ هدعب بولوا كلام یخ د هنس هب وغم و ددامدوف كتیلاو ردساد : دوف

 هدوآ هد هند یاد رکید ةسر و یدلوا توف « ا بولیروتک هلوماتسا

 دانا افشا هدندمزا تولوا ) یاد ناضمر ( بویمهروط ۶

 ) زدلنومطسق )ر یدنفانایاس  ۰ meسلبارط



 تم و هم

 ۳ ..( یرکایزعآ ۰ اشا لس )
 قرا وانو قراظن ةبطتض قلارار یدنشلو | ]ولرم شتاب" ندیرکسع هدون

 ۰ ۳ و یار ۲۸۳ شیدا دز زکشعهدمب یدک همت

 ۳ E لوا توق هدلاخ داوا کلا
 لا م تس ت وز " ا نامل ۳ ۱ 9

 یدلو زا یا E هد ۳۷ تولوا 5 سدقو لا ردندتراعوا ناصر

 ۳ و نیدو ڈک Ka و دادخب .هدنلوالا یذاچ ۹:1 بو لوزعم هد ۹۳۹

 هنآ یردغ ابا یدک دار ردشم وا .یس ی ا هد 61 و ماش هد
 ع ت | طبس

 ۳ ا . یدیارذاف ۳ ادا یدو توف ا

CE1۰ ردشفا و هاو نیت هدنکلکب دار ینوتسوا  

 یڈاؤا لثه ران كۇل بوقج ندواه نوردا یدلوا توف ةركص قدنلاس

 ل و دارفلب قوت نا هام رار را وتکس.د ¥۹ ب ول re رلکب نامآرقهدمب
 دعا ایر ایام | اعجب ب هم <

 E . رادنوفدم ء هدنکوا یموق كلاروا ردتلوآ توف نکیا هدنشا
 اا شیفت ردیم ودع كن اها دم سايا ( كب نایلس )ب

 ۱ E هر وا ,دیهش هدسب ورق هد ۷ يداوا

 هد ۸ ردیم ود تب هحاوخ ې رنک ۹4 یدنفا نایلس زر

 E ۰ ردد هنظم یی

 دن داعسرد, 1 ORR ( يدننا» نا“ ) 4

 4 رلت رضح ین" ملس نا طاس, یپلیا تاخاوم هللا یدنفا ینطصبیراسکنب و

 ردن وف ډم ران ەماج NRE هد۸۲٩ ردشا تبحاصم

 ۱ ۰ ردتم ارک بحاص

 "یا میل نادطلس .لئاوا داریم (هدازکب. لاشخم كل :ناملس )پ |

 اب لیدی ایت ھب یدنفا. ن دلا ی ؛كجوک.بوبایاهنر دمرم هدقلنازق اردشمشنب
 یباوایستفم,هنکو هننپزپ «.سرذم ردندبل وتنلک « .(.یهیفا ناملتت,)

 : ندلیدنفا نیر لاد بع و, قتطنضم یرامو دع یددارلاص و ماعیدلواتوف هد ۵

 ۱ ) اشا نایلس ( 1

 هد٩ ۳۳۰ (یتیکب رلکب موارضرا ۰3۰۹۹۰ تولوا :ندازما ریموت تاب داق
 عج یال وا توف ایقاعتمو یدایا لاصفا هد ۹٩۳ بولوا یسکب رلکب ماش
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 ۲6 ید ۳ دچک

 .I اشابدجم میلس /
 لخادههصاخرک اسع هد ۲ فرار کات لوس اب ردلیوربم
 بولوا قیرف هد ه* و اولربم ۲۵2 و یالاریم جردتلاب هد ۳ ردشلوا

 اء هلغلوا حورخاشا تع هدشاضمر ۲ ۵ هدهرص ینیدنلو هدماشلاةیرب

 یسلاوادیص هلترازو هدنس«رغیرفص 6۷ یدلوا یماقمگاق رکسعرس هلشاطفاحم

 یدلوا یسلاو شعم هدنرحالا عیر بودا لایصفا هد یمرع ۸ بولوا

 - عسر ۶ و شلوا یسلاو توکسا هدنناضمر ۰۱ بولیدنالزع هدنمرګ ٩

 هدنسهنس بولوا یسلاو ینومطسق هدنس هج ایذ ردشلدا لزع هدنرخالا
 هدنسهحا یذ ٩۷ و روزرهش هدشاضمروهنوق هدنناسش ٩۳ و سما لاصفنا
 هد ۷۰ یریشمهصاخهدئلاوش و یریشمیوطانهدننابمش ۰۸ و یسیلاوهب وق لا

 ۷۱ یدلدالزع هدهدعقلایذ هرکصو یدلیا مینی ؛وکش و یدلوا یادناموق موطاب

 هوالعینلنادناموقعقوم مورضراهدنمرحم ۷۲ تواوا یراخمهصاخ نت

 هدنمرم ۶ بویلیا لاصفا هدنل والامير ۷۳ یدتا تدوعهخاصلادعب یدلدیا

 یبیلاونوق دن رع۷ + یدلدیالزعهدل والی بول وا یربشم هصاخ لات

 رومآم«یرکسع تقوم ساخ هدنبحر ۸۱ یدنلوا لزع هدننابعش ۸۰ بولوا
 ییاقماق رشمودرآ ېچ وا هلا یلربشم ودرا یحدرد هدد رقص ۲ یدلوا

 هنداعسردهللزع ندقلماقمگاق هدنرفصو ندودرا یحدرد هدنمر ۸۵ یدلوا

 « دقتهم.روسح ۰ ردنوفدم هدرادکسایدلواتوفهدنج و كنبج ر ۱۳۸۹ یدلک
 هراداو مدقلا دوم شيا لوخد ارح داکعو شما ینیئوکش یا مقتسم

 ملسهتنا » » هلغل وا یکسر لد ۱ الا 5 یدا هدلاحرب طو هدّسالو

 ۰ روند «اشاب

 ( اشاب میلس )
 كنود .دهنوق اشا دشر هلفلوا یسیشابزوب یرکسع رصم هللا دلوت هد ۷

 یدرتسوک قایتشاههبنستنطلستمدخ هد ۱۳۵+ هرکص یدیشلل| لوخ دهنکو لب
 یداردنوک هشراتهج هنسو هلقلاولریم هرکص بولوا یالاریم هد ۱۳۸۱ و

 دنهش هدننرح لغاط هرق ه هدکشق هدیحر ۳ یداوا قیرف هد ۲۳

 راشم سا یتسلوا میلست بوراص یفارطا نشد یدا یت قتمو ميج ردشلوا

 ماشدا شا tî رت ینداهش تمن ندنراسا لذ هشیکو د هشیکود ەدەسيا|

 ۰ یدیشملوا هدنبرب قداص هنیراترصح



 ی

 قیرف هدسو اولربم هد ۱۳4۹ و یالاربم بولیا تدوع هتمدخ هبنس تنطلس

 دیوستو ظنت ینتاماظن یروشراد بولوا یرظا هرج بتکم هد ۲۵۶ و
 هدنل والا عير ۱۲۶۷ بولوا یسیلاو نیدیا هدنسهعایذ ۱۲۵۰ یدلیا

 ۰ ردشلوا توف هدعب یدلبا لاصفنا

 توف ,دنسجخ |ئذ ۱۲۵۸ بولوا سردم  .(یدنفا ینطصم ملس)
 ۰ یدلوا

 ( هداز یلنلد هبت ۰ اشاپ یرسیلس )
 بواکهتداعسرد هد ۱۳۳۸ یدلیادلو هد ۱۲۱۵ ردمودم كاشاب نیدلایو

 یسهبنر كالهجاوخ بولوا رومأم هنتیمم هدنکلرکسعرسقرش كناشاپ فّورو
 هرک دنهملام هدنلا وش ٤۷ و ینا ۂرک دن هد ۱۳۶۵ بولوا لس هدعن یدلرو

 ۲۵۵ یربدم همام ٌهنابتسف قلارار یدلبناللوق هدنامدخ بسانم هدعبو یسخ
 یاقمناققلاوما هدعب و یرادرتفد مورضرا هلن ییوا هد ۲۰۱ و لصحم ربمزا هد

 یظفاحدارغلب هلرازو هدنا والمسر ۱۲۹4 یدلوا یماضعاهیلام سلخ هرکصو

 ملس«میلح ردنوفدم هدنسهعلق دارفلب ردشلبا لاحرا هدنناعش ۱۳۰: بولوا

 ۰ یدا روس قوذ « یعاش . بتاک
 رادکسا هد ۲۵۲ سردم ردنزادکسا . ( یدنفا یرسدج ملسدسلا )

 بولوا یمالنم همرکم کم هدنمرع ۲۹۳ یبالنم ماش هدننابمش ۲۵۷ یسالنم

 ٠ ردحاص لضفو ع یدلیا تافو هد ٤

 (اعاب لس )
 هد ۲44و یثایزوب هرکص یداهدیلرفس هدنوباهنوردنا ردیسهلوک اشا رع دیس
 یراوس .د ۸ نکیا هدمورضرا بولوا یالاریم هدعبو ییشاکس بلج

 هرکصو یدلوا ,قیرف هد ۱۲7۷ یناکرا یمودرادهروس هد ۱۲۹6 یساولریم
 +اتهح عرف هدعب یدنلون هد هاتو دودح بولوا ندنناکرا يودرا یجدرد

 ردشلبالاحرا هداروا هد ۱۳۷۸ یدلدا لاسرا هیلوطانا هدمب بوده رح

 ۰ ردشلو دوهشم یتمدخ

 یمن ردندنرلهلوک ك نبراترضح ینا ناخ دوج ناطلس  (كب ماس )
 لاحت را ہد ۱۲۸۲ ردشل یا لاصفنا هد ۱۲۷۱ یدل وایهاشدا یانرقرسهد ۱۲۹4 و

 م یداریدم« كم + قتم ؛ دقتمردنوفدم هدنسهکت یحوصن هدرادکسایدتا



 هطیص یتافلع كنشيلاو ماش هرکص یدل رشوک غ سلنارطا از

 هدنسآهجطا ید ۱۳۳۹۰ یلوا*یلنیشاب اتش هند دند وع تاولوا رومأم

 یدلوا مظعا رد و زکر کمر حا 12 هو-یشلاوآ هرتسلش : اروا

 یدل ؤا مرک ازا ڈار ةو العهدنفرغ ۱۳ ٤٣ یدنل و هدتمدخ-هدنساغلا كنغاچو|ی رکي

 ییا مو رهدناضهژیدل ردن وک / د یل و شاک هلل زع هدیدزدنوا كس رغالاممر 31

 هل یلوتیلکءهد۲4۵یدل ر دناتءاقاهد هبفوص ویدلوا لصفنمهن هدهسیداوا یسیلاو

 هنفرط بلحهد ۱۳ ۹بولواینیلاو ةن ولواۋ هتنول ؟ هاب اقاعتمیدادا باج
 ید زا سلاو ماش :رخالایذاج ۱۲2۷ یدلوا لاو دز وا رکن ولید زۇما

 رو « عییفش  یتلّو توفآةورح یخدیمودنک یزاوا یر وق هدننتتر
 هو لیا مور" بولاق ید نوکیا رک او ما RE ه

 یرذارت رد شات ee شاطر هان ی یلدا اعا ندنرلکلفحخ

 یدلرتو قلاب جوق هد ۰۵ ( تاب نفع ( یکی ردندلاخر ( کی للخ)

 ىمسەداز ردازب ردشلوآ توفذلتلاس ۱۳۷۰ ( كرن دّوجع) شدن ود

 هد دانع ی توف هدننش رک كوالا یذداج OVE) "تلاخلع)

 RE ردشل ربو قلبشاب یجوقیخد هب ( اغانامن 0 )یرادهنیزخرضوفدم
ykهند هم یدنفا فراق هدازیرد ٤ بوشش ندلف ( یندنفا تب 2 مس  

 رک د۲۲۴ بوتلو هد راقلاڈطک وق ارزو ردم وا لتا هکل ها وخ الل وا
 هد 1 یسح هئساخ هرځ e3 یزایرهش فرصم هد ۲۳۳ لکو یتاک

 یدلردنوک د هقوتعد ۳۹ یدلوا یسحهبساحم ن نیمرح هدعب یتاک ی فر

 لا مر .یزانان یزاغوب کد دهرف مركو لوا هما زور هد ۷۳۷ ءرکصتدمزا

 دزح هد 4 ۵ تولوا یملج هل مشام نهرخ.د ۳ ئىدا قا ت "یهخ

 ا قرص هد دما ید ؟۸ و یاد هدنلا وش ۲۸۷ یا
 تمدخ لار وا دعتسم راب ۳ هدب 3 یدل وا ت بوف لر ر ۳:۹ تالوا

 ۱ ۱ 9 گیم

 دند شارا یافوفوم هد ۱۳۰۱ بولوا ندناکحاوخ مر

 ید اء جسد ( یساشابیحای كنرات رض ناخ دوج ناطلس یداواتوف

 ۰ ردنوفذت هدننادم قوا ردشلوا توف ءدنسیکیانوا كنلزالا یر ۱۳9۵

 رک یدلزا ندا مآ بّوذتک هرصخ ردیلزتسانم ۲ ( اشا عطا میل



 ي

 روم لو لنچ یا تافو هدر یودرا مدنمرح ۲۸, یدلرو یسهیاب

 ودیا قرت ی 6 (.یډنفااضز نطصم )یودخ ,یدیا انشا هیسایس
 ۲ اهر A 1 الی ندا :لاح را ,هد ۱۳۳

 5 عج ملا ال ۳ اف ےل (

 | هم راب .دنسنلا یمرکی كتبرخالا عبر ۲۱۷ پولوا ندرلکب ذفنتم ردیلراجا

 ردشلا تافو هد ۱۳۹ اوا رفتیم تاذوب یدلوا یسیلاو ردلج ترازو
 میز بم و * |!

 ی

 ۱ ۰ زداشا ذجا یوذخع یدنآ" داتتشرت هک کب هرد

 هد ۲ نکا نتاج او وخب ولوا یودغاغا تفع یطصم  (َكن ملس)
 ۱3۳۱ سم هلاپ ۳ > ردعفلوا نفد هلی یرد هناشات زد هلئافو

 ۱ با ید وائ e ه شیفت ۳ ) یدنفادج ملس)

 ٠ r EN ردشلتا تار هلنراخ رات

 ۵ rE بول یش وو "دار زانا دیع ب رس لس 1۳

 ۱ قبال زذ ع Ry 'هدافو یدلیا لاخرا

7f ۳۳ 

e 
  2و ٩

 +  3 © ۹ت 7 32 رھ

 SK ۵ نفد E بوذا تافو هدنشب و کیا لو

 E اغا یرش لش ترش ۳ ۱
 یو لا مور هلرازو هد ۲۳۳ کا لدا یا اردن دمشدلالشكت شۇقەروا

 0 E اک فزت زائ را دداعش ۴۳۷ یظفاخخ یتحهنا هد ۳۶

 یدلوا"یشلاو تاش رهو هس وا ءدنل والا حمر ۳۸ و *ادیفوص "هایم ایضنا لیا
 "هدارادتقایذ ؛/یدلیا«ثافاو هدازوا ردشملکخ هنکلتفح الزعم ۲

 ۰| ردشمل ؤا شاب یبومقاهدنلاقا مایا ( هغ۳ راز ناغع ), یماادنتک
 ) اشا ملس ( ]

  روتهدنعامدیدلاوا فرصتم هلا قلناریمریم "هلغلوا ذوق یذآ هدنفرط" شوم

 لت هد ۱۳۸۲ هلک روک تنامخ ةراما !هلنبسخت ! قیلاخد هدد راع هلرلمنارماو

 ۰ ردشلدا مادعاو

 ( اج هما ۰ چر( اھا خس
 داون هدودبن .پولوا تودع, اغا طصم نالوا -ۍشاب یچؤبق درفتلاب :هدنی وخ

 هیس :یججانروط هرکص ,یشابنابراس یدلک هب ینعش هدنسالیتسا«كنار وا :یدایا
 ,ی.دلوا یوق ینابشابو یاب یجزیق هدابمبو یرادربس یرهبطق یلوبنایو هاو



 و

 ردشل وا توف هدنرخالایذاج ۱۲۰۷ یدل وا یتا لوطا اه دعب یس همام لوبناتسا

 نیدلاباهش) یرحا مودح زدن دنفا دفا ینطضم یودعیدلدنانفد هن وبف ی رکا

 یدلوا توف نوک یوا كنلوالا یذاج ۱۲۰۱ نکیآ سردم ( یدنفا دج

 ۰ ردنوفدم هداروا

 ( اشاب یرس ملس )
 هد ۱۱۸۹ و یتاکر اح هبج هدنلاوش ۶ یدلواندناکحاوخ بوش ندلق

 یسادخک وبق دادغب هد ۱۱۹۱ یلدا لزع هد ۱۱۹۰ بولوا یتیما هناسرت
 د را هدلاوشو یدنا تدوع هد ۱۱٩۳ یدلردنوک هلرومأم هدادنبو یدلوا

 ۰ ههسور هدلاوش بولوا یجهبساس شاب هدنناضمر ۱۱۹ یدلوا یتا

 ۱۹۸ و یا هناسرت هش هدنلاوش ۱۱۹۷ هللا وفع هدندم زا یداردنوک

 هلت رازوًابقاعتم یدردنوک ههنرداو لزعهدمب یدلوا یشاشواچ هدنن والایذاج

 رصمهدنرفص ۲۰۰ كينالسد ۱۹۹ ههدنق هدنبجر ٩۸ یدلوا یسیلاو دارفلب
 هد ۲۰۳ یدلدبا لزعهدنرخال|مسر۲۰۲ بولوایسیلاو هنسوهدنلاوش ۲۰۱ و

 یسیلاوكنالس هلیت رومأم ههرکسع تایقوس نوپاه یودرا هنسواو ههدنق بنات
 « لتامولعم ردشلبا تافو هد ۱۳۰۸:یدلردنوک هم ینعل هدنلاوش ۲۰۶ بولوا

 ۰ یدلوا راچود هرابدا هلناعفد ندنکیدلب ییزوس هدهسا یم”

 یدشمالوخدهن وباهیارسبول وایمهلوک اشاپتزع . ؛ یدنج-ءاغاےلس)

 ۰ ردنوفدم هدرلنکسم. .یدلیا تافو هد ۱۲۲۰ قرلوا .یرایرهش راد هنیزخ

 كنلوالایذا ۱۲۲۳ یسادنتک لوق هلیسهرص درنگ . ( فا لس )
 . ردشطا تافو هللا لزع هنسوا بولوا یسافا یربتکی هدندرد یرکی

 ۰ عید ۲ یبعتنام /ضیفتلاب ندنواه نوردیا :al) اا ماا

 هدنس هرخالا یذاج ۱۲۲۳ یدلوا یسادنغک نوباه ةنیزخ هدنرخالا

 ۰ ردشلواتوف

 ردیمودخم كندنقادجا مالسالایش (٠٠ :دازیفم ٠ ىدنفا هاربا ملس )
 هد ۲۱۸ یسالنمەكمەد ۲۱۳ ماش هد ۲۱۰ رانف رهشیکی هدننابعش ۲۰۱ سردم

 یسضاق نوناه یودرا هلسدا یلوظانا هد ۱۳۲۲۵ یدلوا ینیضاف لوتناتسا

 لا مور هدنلوالا یذاج یدلوا نا صخم هدهلاصم هد ۲۲۷ بولوا



 ےس 6/۸ دیس

 هداسهد ۱۸6 لکو ینا هرکدن هد ۱۱۸۲ بولوا ندناکجاوخ هرکس یدلوا
 هنا رضهدعب ینا ةرک دن هد ۱۸۸ یسیح هبساحم لوطانا هد ۷ یسحهلباقم

 هامس هد ۱۹۹ یجهبسام شابهد ٩٩ یتسا هن را هد ۳ یباک هایس هد ۸٩ قسا

 هد ۲۰۳ و ییبهنساحم "اب هدنناسش ۲۰۲ یسیحهلاقم ولتا هد ۱۲۰۰ یتاک
 .رددنفایفلادانع یودخحم یدیاتاذ یسناردردشلوا توفهدعببول وا ینما رتفد

 نشناربا كشدنفا ینطصم ىح واط باتکلا سیر ( انا ملس جاحلا )

 شا مادنتسا هدنرلشیا مازتلا هدنتناما هنا رض اشءرکب یدیا یسهلوک ینیدلا

 ا ییارس هنردا هد ۲ ردشمرکهنسهراد اشا مهارا مراص هدعب و

 یجوقولوققاشاب هد ۱۱۸۷ ةدوعلادعب یدلردنوک هنفارادرتفد نیتوخ نکیآ

 ینا هناخرضهرکص ندنسولح لوا ناخ دج ادبع ناطاس ۱۱۸۸ بولوا یثاب
 . هدنقلایذ ۱۱۹۹ بول و اینما دناسر" هرکصوییما طم هد ٩۰ هدیپ یداوا
 1° یدلوایسا اس هعلق کیو نور هرق هدنلاوش ۰. یدلدا لزع هدنس

 هدننابمش ۱۲۰۳ یدلوا ییما هناشرت هنب هدنلاوشو ینیما طم هدنلوالا عير

 بتکمرت هدرادکسا هدنلابقا "یدات بولوا ذفتتمو لبقم یدلوا توف هدهناسرت

 ۰ ردنوفدم هدبتکموا هدکلرب هللا فظن روهشملغواو شعاب هناخاتکو
 ( هداز یلدراو ۰ اشابیلس ) ۱

 ۱۱۹۹ یدلوا یثاب یجنوط هد ۸ هدنسههاس ردیمدآ اشاب دیچ لیلخ

 یزوآ ترازو ةبنراب هد ۱۲۰۲ یدلوا ینیما اش لیعاسا هلازع هدنیجر
 هدنناضهر ۱۳۰۳ بولوا رومأم هشدادما رد هدعب یدنلق مانعا هندادما

 ۰ ید ییتریع ۰ ریدم یدلوا توف
 هدئرخالا مسر ۱۲۰۵ ردمودحم ناخ یارکدوصقم ( یارک ملس )

 ۰ یدلوا دهش هدنررح لععانا

 هاب میس )
 یاریمرتم ةسراب هدنبحر ۱۳۰۰ یل اجل هلفلوا ندنرلب وسنم اشاب دجا رازح

 یدنشوا مازعا هواه یودرا هلکلک هثلودرد هد ۲۰۶ یدلوا فرصتم ادص

 ۰ یدلوا دیهش هدلیعایما هدنستلانوآ كن رخالا عسر ۵

 مودخحم كندننا هللادبع مالسالا جش ( هداز یعقمنپ . یدنفا میلس )

 هدنلاوش ۶ یسهاب كم ەد ۱۱۹۹ یسالنمماشهد۱۱۹۱ النم ۰ سردمردسلات



 ۸8 تس 6۷ سس
 .بولوا زدم د ایک یدل وق .هنردا :(ریبفا, ملس) ر

 ۱ ۱ رد عاشر, ,یلشناد ین توف ء هد ۸ ح

E 1یار ا دج هد ۱۱1 ا ا یچوبق ضشتلاب اف  

 يداوا یشابشواچ ةلاضا منرب هدنکلپلاو كن وال کو یا راح هدقدلوا ر ومام
 .يدلردنوک هلن رادص هدم هد شا ىلع ۳ هد. ۸ بوو ل دعب ۱

 ۱۷۲ یلوققأبشاپ هدنلاوش ۱۷ بوا وا لکو یبادنتک رایج وبقهدنرفص 3۹

 ۱۱۸۳ لزعلادپ یدلوآ لوا روخاربم هدنلاوش ۹ یاش اج ۳1 نکت هبنرفص

 و :وفدم هدنچء هرددچب دیس ردشلیا تاف وءدند وعب ودک | ار ۷ دبیفوص هدنلاس

 مزا هدنس :دعقلایذ ۱۱۸۷ بولوا سردم ر( یدنفا میلج میس 1
 ا رد تافو هدعب یدلوا یبالت

 یدلوا 2 ٍنویاه , ءرص ات ندولیشاب یوبق ,( مب جا )

 3 ردد نفد هنیاتسربق اشا دام هدیا رسقآ بود لاحترا هد ۶

ARDهد ۹ .بواپا یساشاب , .هینولد ر دنس اما دون  

 . یدلوا) رتو

 لکو

N TT BS 
 رب ندرصعو ا وا یسادخک تولوا ندب : راک وام اا د ۳03

 هدنرخالایذاج ۰ .يدل وایسلا و | دص تراز وة بتراب دنه وچ ۱۱۹۹ بولک

ANA ل ۰ ردشلوإ توف 
E TT ىلا 

 .هدنکلتفچ ییلاچ دمو ر قردلوا یاغلاق اا فیارک لس یاد 0

 هدنلاوش ۱۸۰ بوتلوا بصن ان معرق هدیخالا مسز ۱۷۸ یدشلوا مقم

 هدنلئاوا ۱۸۰ ب ول وایاخ حرق اب هدنناعش ۸۶ یدلکح هنکلتفح هل خع

 دلو اسال هنیفس ر هدنرخالا عبر هنسواهدنرلموحه هع رق كرابلهسور

 ییارکنیهاش راسور هدر, ۴ یدلوا ییاخ معرق ندنلود بناج ا د,

r یدل وآ مق هدنکلتفح ةدوملاپ ءلرهنلوصتت برج هلا مازا 
 قداصو م عج یدیآ هدنشا و ردپ وف دم هدنبدیصق هزو ردشلیا تافو

 ر هیدن

Nو با ؛ نطصم بلخ بو ا 7 ۳۷ مل جا  



۵ 

 یسالنهاغ هوکص .یدلدبالزع هدنببه | يذ :یدلوا.یبجناشن هدنرفص ۱۳۹
 یی ۱۱۳۸یدل وا یبیضاق اکی ءدبببولوا:یتمایوتف هد ۱۱۳۸ بولوا
 ۲ اش لو ؟ لع ٤ رډنوقدم ددا . رپشلبا تا یدک یر وان

 ۰ ردناوید/ بخباص یدنارداق ماك هدهئالک ةنساا ؛ ینه

 'ںوز ,رهش,یاذیمریم بتراب مد ۱۱,۲۹ تبولاوا نادا نما -ردیموبخم اشا نالسرا

 هیساما ةوالعهدناوالاعسرا ۱۱6۶۱ یتّرضتم ینرفناک هدا ۱۱۳۷ یدلوا یفرصتم

 ترازو ملکی قلزارب یدشزچ .ناربا.هدیلوالل عسرب ۱۸55 یدلوا قزضتم
 دیسورو ایلام ا.هدمپ۔یتیلو| ییلاو ادیص هدنلوالاعییز "۱۱2۸ یدلرویب ناسحا
 1یدلدبا وفع هد. ۲-۱ لول دهن وک مب هطا هجنروآ هد ۱9 بول و هدننرح

 یدل وا ییا لص وم هدنناضم ۹ لاو نماوتس ةدنسهدمقل ایا ۸

 E ر ادا اصلا 6 ین با هدر

Jikةا اجر ۱ ۳ ۳" ناخن اا ا میل  

 ریسعرود ۱۰۲ ندنمودح 'كناخ یارک« خاس یجاخ نسب ا

 :یبلبا لنچ ۶3.۱ ۱۵۵ ,ردیشلوا !یناض معرف ههشافو (ناخا یارک لاکن )

 ریدر دم ؛ ردنقم یدلوات وفهدنل والا یذاخ ۲۲۲۱ تزل ولافاض منا د 4

 ودخلوا توف هد 1۱ ۱بولوا یضش "نوت هنانشلولوم هطلغ(- هدد ميل
 اون هناجم ولو :هطلع هو, ۱۱۹۱7 هناشاب ناق: هذ ۱۱۹(اهدد-قدانص دم

E OR ۳ e e۱م امور [ و ت( )+ یب يا  
 اه ان اا اشم بش )8 ايس ۸ اب

 اشا دیبا یسلاو دادغب هد. ۰*۱۱ ندسودج اشا دجشناخآ نا

 eli) بیداتی ( كىرش )ىر دابو ینو بولار زا ن کیا ی ناتان وب

 'كردبا رارف ده ابوها هشقانم هلبا اشاب نامط یسلاو دادم هد ۵

 ۱ e ؛ یّدلوا توف هداروا

 pF ۱۱۷۵ ییثاب عباد فاز یو °( لس

 :یخدا (افاریلس) :یشابب باصق نسل اش وف»هدااسسا اىن بز وا ین روځ ارم

 ملسر یرداب رهش«نزاخ ر دش دنا نفد هوبق یرک ا بودا تافو هد ۵

 > ف یدلطا نقد زاد ردا تافو هد ۱۱۸۵ ید( اقا 0



 و

 یدلوابتاک دارا ضمب هدنلیا مور ردلهتساما ۰ ( یلح دمت کولس )
 ۰ زد صاش یدلنا لاح را ةد واناخ ناهلسناطلس رخا وا

 ۰ رد یاش یدلوا توف هد ۲۲۰۰ "(ققرق ۰ هدد یلغ میلس )

 لزع هد ۱۱۰ و شلردنوک هب هن ولها هلقلاشاب بولوا ندشنساما هنسو

 . ردشلوا توف هرکص ردشلواقوصتم هکهب هد ۱۱۰۹ وننیلک هدمب ا بولیدا
 ( لوا ناخ یارک لس بالا )

 یدلوا نک اس هدیلوبناب,هدننافو یرد رادیمودخم لوا ناغ یارک ردام یر
 هسودر هللرع هدنسن هجا ید ۸۸ بولوا ناخعرق هده | یف ۱

 یدب هدشمان .( یارک تمظع ) یداوا ناخ حرف انا "هد ۱۰۹۰ یدلردنوک
 هنلغوا یفلناخ هد ۱۱۰۲, ارتأت ندننافو كنمودخ نالوا نیدلازون وربتذ هنس

 ۲۱۱۰ یدلیا بصن ناخ لا هد ۱۱۰۵ ةدوملادعب یدلیاتع نع هع هلبا كرت
 . لقاعیدلیا لاحرا هدنناعشا ۱۱۰ یدلوا ناخ ابار هد ۱۱2 یدلیا لاصفنا

 دنحندرلنوس پولوا یعودم یرکی یدربدننااشنا .هدریخنا مقاطرت یدبا ملام
 بولوا ندلارون هد ۱۱۲۵ (یارکیخ اص ) ندنراصا ردشلوا ناخ یرفن
 افمتسالادعب و نیدلارو هد ۰ (یارکلداع) ادکو یدلدا لع هد ۸

 ۱ لنج هبنب هرکص هلیصن اینا هد و۳ وتلزع هد £ ۶ /تواوا یانغلاق هد ۷

 توف هدندیک .لنیعامنا هدنلوالا مسر ۱۱۰۶ ( یارکقخون) ردشلسا
 هد۱۱۱۸ ( یارکدوضقم )یدلوا نئدلارون هد ۱۱۵۸ (:یازکدوج ) یدلوا

 ؛تلود یدلوا توف هد۱۱۰۰ هسیا ( یازکدوجم  رکید یدشلوا نیدلارون

 (یارک زابهش) رلیدلوا ناخ رایارک  تمالمت ؛ تدامس۰ یلکثم.+ نالبق یزاغ
 نداماو ارزو ید یرلبضس ندنراهلوک رد .بندالوا ینلد: ( یارک افص )

 . یدلوا
 هحرل ذس یسادنشکلوق هد ۱۱۱۰ اش یجرخزردی رنک (  اغا ملس )

 هداروا بولوا یفرصتم هبنوک الوزعم هد ۱۱۳۵ و یساغا یرچکن هرکص
 هد ۱۱۲۷ بولوا یفرصتم هبرصیق (اشا میلس) رکید ینزیصاعم. ردشل زا توق

 ۰ ندشلوا توف هد رکب زاید

 بولوا سردم ردیمودع نیسح یزازاپلوک (یدننا دم ملس )



 0 یو دن

 . بولوا ندنراکا یخانشم یدنبشقن ردیلریمزا ۰ ( یدنفا یمالس )
 ۰ ندشلوا توف هد ۸

 ندنسهلالس یدننا دم یتفم هرق یناو ردیلهئسحا ( یدنفا یالس)

 یراهرشط هلاتک بولکه تداعسرد هد ۳۳۱ ردسودخت كن دنفا نایلس نالوا

 توف ءرکص ندنلاس ۱۲۷۰ بورک هنس هطوا یوتکم دنلامهد ۲۵۷ یدزک

 ۰ ردیعاش یدلوا

 ( اشاب یالس )
 هدمرو هوتسلس هرکصو شلوا یهاشدا روا قلارارب بوش ندهیرح تتکم
 ردشالاح ر اهدنا والامر ۱۳۱۲ نکیا قیزفوشلاق هجراهنس هدنتهحكينالس

 هد ۱۲۶۱ بودا تأسشت ندنلف نوبام ناود ۰ ( یدنفا یعالس )
 یواعد هدشاوالا میر ۱۳۰5 بولوا یمادفتک وپق هدعب یدلوا ندناکجاوخ
 بولوا یرادرتفد یسودرا مانشلا .ةيرن هد ۱۳۵۰ یدلوا یلوا نواعم

 یسهمر لوا فنصیلوا بولوا یناضعا یرکسع یادوشراد هدنناعش ۰

 یساغ ر کر یدلدنا نفد هن هسناملسبوس| تافو دند نوا كنلاوش ۱۲۷۷ یدلا

 ۰ یدلیا لاقتنا کوا یتورٹ بولاق

 ردندنناوسن یاندناطلسترضحرصعردللهسور ( نوناخ قوس )
 ردشلدا 'نایدنیانهلکمتا دیدجتاغا سابع هرکص یدلیا اشنا ديهسرب هدشاطکشپ

 ۰ ردندنسارعش نارا یدلوا توف هد ۷۷۷ ۰ ۰( یجواس ۰ نالس )

 هدجو هعرکم هکع هد ٩۲٩ بولوا ندناسرت یاصا . . ( سپر نالس )

 هدننوف كکب نیسحوشقکهرصم هدنکیدتکه راتهجوا كينیسح ردشمک هنع و
 شلوا حورحم یغایا قلارارب ردشفلوب هدراتمدخ هدنشاب رک اسع هلندوع هن

 ٠ ردشلوا توف هرکصو

 . رد ضاشوبتاکیدلوا توف هد ٩۷ ۹ردلرادراو مک (یهلانالس )

 توف هدولادع هد ۹۹۰ یدا ندسساقتع اشاپ هاربا . ( يلج نالس )

 ۱ ۰ ردباکو عاش یدلوا

 ( اپ ناس )
 ردقهنس یمرکی ردشلوا یفرصتمهناپ هلقلاشاب هدلوا دوم ناطلسرود رددوبنرا

 ۰ یدا دیدش + ردم ۰ ندشلوا توف هد ۱۱۷۷ بولاق لاو هداروا



 بس 6۴ تن

 دارک ناداهب "ییزرا هکرد (.ئارک افص ) دیو پز ردشلوا؛ توق

 (هیارک<ش قوت ) لغوا كنوردشلواتوف هدنرفس هیسور بولوانیدلارون
 بولّوا ندارن هد ۱۰۱۳ بولوا ( یارک« نیهاش )ندارهش,یوادخ كناو
 یافلاق- ها کمالسا کرد .( .یارکمیرق )۔ہدیم ود زاید انا لزع »۳

 ( یایکاافض ) لعوا تانو؛یدلسا لزعهقلواناخ یارک دمت هرکص یدشلوا
 ("یایک كل رابم ( هدنلعوارت ردشلدا لزع هدندم زا بولوا یاغلاق هد ۱

 .خد ) یارکناهح ( هدازیارک .مرق یدلشلوا نىدلارون هد ۱۰۳۰ بولوا

 :یغزر )یی لغوا "چ وا ودشلدبا لزعاهد ۱۱۱۰۳ غول وا2 ئاغلاق هد ۲

 ناخ حرف ( مبا ناخ: یازک هد )( ناخ :یاوک مالسا)( ناخن. رک اژداهب
 هنلاس م۸ ندنلاس ۱ مهار تعال )نلغواكازکرداهب" ردراشلوا

aR۱ ( نا نیا  

 هد ٩ ۱۲۸ طب واتوا رکبع ارتست رخ د ۵ یو ناخن یا یاج

 نلاقفناد ۱۱۳ :تول وا یاهلاقهد+ ۱۱۷۵۰. :نیدل آر وند ۷ هلن لاصفا

 هد ۸ یداواقاغ مزقهدنرفص ۱۱۵۵ بولوایافلاق اب les ۰ یدتسا

 ) ۰ .ردشلیاتافو مهننورم هنس اف ور شیلا: لزع

 ۱ را ا اد ول وا-نس ردملیتمحا اب اتا ۱ (.قیدلفا لعییالاس )ن

 یدنفا "دوج یادههد ۶ "و دشلنا اس الوان ەدەسوز. یدلوا لخاد

 طخابہدتدمزا رد لرو هلیلخبغیش هی عفر تفشم ءزکع یداوا یش یسیکت
 تخ انهت بوذحم ئالبا لاح را هدنرفص ۱٩۰۳ یلدا .بصنزاوکت نواه

 "یا هل هزد لب و عهاجوهیکتب هدنشاب اغاب ید ابیهم + .دندش , «,زوعش
 ؛زاهقیظو؛هنرترهندراو یسهواز ررب هدیلقتسفو یلروغل ویو عماجررب هدمداب

 : دوسنم هنما نالا هکیدلیاءانب هدادحم "هل :هددخهاچ ,یشلیا نیست
 مرقد ۱۱۵۸؛یداوا یجهفطاقم:شاب: ضفتاب (:٠٠۰ یدنفا یالسادیس ),

 فاقوا ثاحوک«ء> ٩۱۹9 بولوا یا ور رک دو یدلردنوک هشاخ

 “۰ :یذللا :تافو هدعب یدلوا یسحهساحم

 3 هر هک .ینالس تولوا؛دنیکلااط زدناوتهزا ۸, ۱(!یدنفیالس )۰
 اهم ۷۳۲۲ هو ۵4 نیما عاش عیدی تاق هد ۱۲۲۸ یدلوا



 هی هه

 . یتراهم هدشنوئوا مرطس ردلشلربو قلناریمرپم هرکصو قلارمارپد شوم ایا
 لس رغم ۰ یک ی ا همفد شاو شم ویک هدوم وا یر ع ندنفیدلوا
 S1 ا اخر ا دلم رففظا «تافو هدواشلود هدنشب

 ۱۱۱ )نوا بوت وارد (یدنفانایفس) <
 نیمایئاح مظعا زادصین4لوک كلا ناخ طم. ناطلش (  اغا نایفس )۳۰,

 هلقلتشاب هدآ ۱۱۹۹ ماّرخالا دعب یدلوا یشاب"یحوبق قدهلوا, داماد داشاب
 رعدادتمایدلوا لوق قاشابهدنلو الا یذاج ۲۰ ۲هللز عهد ۰ بول وا یساغارا دیس

 ژدزوف3ل«هداتشاب وادی یدل وا٣ توف ايشين( نوا« كنس های ۷۹
 9 ie 2 ww / و هد ۳۲۳۸ ماقب هدجیقسانلح
 e UL اب ۳۷ " ردراشها وار ذهاب سا

 قتیرهشه دف نایلش قال ردنلنینوب "+ یطنفا ایرکز د یرکس )
 ا ا 0 هد ۷ (i یداوا بتاک هل واه ناوید بولوا

 ات ا ل هم ادیان القاع احر دلار ااوذا فلاش

 بورا یبا كلنا س نوفز رم.( یبنفا دجایوکش) ۰
 عد ۲-۳۳ وما نیل اھا ماتش تیاهن قرفلوا لان :هنصاتثم ؛ضعب

 دنا نا ا ئام هفسزتو يۆ یجهفتطل ر داش وا تاوف هدنرخالا

 . RE aa U NO ناو یناخلاهم ۱

 هللا ضف: ن یدیف طب مال الازیشو نردم ی یدنفادممالس (

 ٤ ردش۲ تافو هد ۱۳۰ 4 یدلوا فی اتم ماشو جرح ردشلوا.دامآد هد [عدنفا

 ۱ ام ۲۰: (:یدنفالاس دم: ) نشدم یاو دعو ەد ناش ۵ یسهلنلح

 ) رو نفدهنغأ سوم ۶ مدارا دکسا هری دلواتاوف هدنشم لغ“ ئر خالا

 E ایا ( لوا ناخ یارک تمالس )

 هرکص ردشلوا یاغلاقو نیدلارو هنئرداثاردمودخم كلوا ناخ یارک تلود

 نارکدویداوا اخ عوقهدننوف :ناخیارک «یزاغ یزداوب فولک هداعسرد

 رارف /قرهلوا ارعشتش# یارک دمج قحن یداتنا:نیدلارون یا زکتیهاشاو + یافلق
 هدنلوالامسر ۱۰۱۹ یدلیانیدللارون یاکتلود و یدلوایادلاقیارک كبناح هللا

 (یارک تمضع.):یوبخ .ردلاسییایلا یزعو هنس کیا یس.یدلوا "توف
 هد ۱6 اشهر وت وا» دل وماتسا تدمر دلنواو صلوا یاهو هار كنناح



 ۱ و ۱

 هلرلاشاب جاقرب هد ۱۰۱۶ ردشمام | ملست ب ودا ٹاب هدم ورضراتاذوب هدکدتنا

 ۰ :یدا عج رداهب یدلوا دیهشبودا برخ هارامنارا قافتالاب

 ۰ سلوا توف هد ۱۰۱۹ ردلغوا یارکیزاغ ( یارک رفس )

 كح وک. هدنتاو یدلوا یا دک ناس رت ضيفا هدهناسرت . .(افا قب )
 یرصاعم یخد ( اغا رفس ) رکید یدلدا نفد هبتکم یکیدلیا انن هداشاب هلاس

 ۰ یدلسا نفد هنساح هدازهش بودا تافو هد ۱۰۳۹ ردندلاخر

 ( هسوک اپ رقس)
 ۱۰۳۷ ردشمقچ قردلوا یسکبرلکب لیامور هد ۱۰۳۲۹ ضیفتلاب هدنوباه نیبام
 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۳۳ قردلوایسلاو هسوق هد ۳۲ یدلدالنع هد

 زادکسا هد۱۰۳۶ یدلواس ردمهللعلصحم ردیلدارقق ( یدنفا رس

 ۰ .یدیامقتسم یدلوا توف هدنرفص ۱۰۳۹ یدلوا یسالنم سدق دعب

 ( سوک ۰ اشاب رفس )
 ۱۰۳۸ یدلوا یظفاغ صراق هلفلوا نداما هدعبار ناخ دارم ناطلسرود

 ینلظفاحم صراقهرکص و بولوا یسکب ر لک, ردلح و .هتسخ| بودیاهبلغ هرابناما هد
 ىشادنرقەنىرى ىدلبا لاح رآ هد ۰ ۰۲ بولل و هدارواهدیدم تدم یدلدا .هوالع

 ۰. رد ) اشاب دم نالسرا ( یودج یدلدیا لزع هد ۱۰۰۳ هد هییدک

 صاخ هدنمرح ۱۰۷ بولوا یساغا یارسهطلع رددرک ( اغا رفس )

 ۰ ردشلوا توف هلغلوا التبم هنتلع قهبیدلوا یثاب هطوا
 بولوا .یثاب یجوبق ندششلادنتگ اشاپ ینطصم. یولادم. , ( اغاررفس )
 ..ردشلیا تافو هدعبو , شلوا ینافا رادفس یرینکی هد ٥

 هدنس هدعقلا یذ .۱۱۰۹ بولوا سردم ردیعرق . ( یدتفا رفس )
 . ردشاوا توف

 (اهاب رفس)
 هثسوب هد ۱۱ یدلوا یفرنصتم كسره هد ۱۱۰۸ بولوآ ندارما ردقانشوب

 ۰ یدبا ردتقم ۰ ردم ردشمتا تافوهدنئاضمر ۱۱۲۱ پولوا یدیکیراکپ
 ها رنس)

 بولیروک یسهدوهشتامدخ هدنسهراحم مرق پولوا ندشنارما سکرح
 مهآربا جالا ) مود ردشلیا تافو هدنراحمرات ۱۳۲۷۹ .ردشلوا ناربمریم



 ا

 ردشلبالاحترا هدنحو|كننرفص ۱۳۱۲ نکبآ زتاحیتسهنرالابو شفلوا .ءوالع
 e ۰ یدا ی ۰ ,بیدا» مقتسم

 ۰ پلح؛ سردم ردلغوانسحریما یزا دک ( یدنفادم یدوعس )
 ۰ ردیعاش ۰ اع یدلوا توفهدنلاوش ٩ یدلوا یسالنم رکیاید ۰ هشده

 ۰ رد(یلج یردق)عاشیودخحیدیارانا بحاص روثنم « موظنم
 ,لیصحم هدننامّز ناخدحم ملاوبا نابطلس ردنلش رزرب ۰ (:یلح یمس)

 ردیشنمو عاش هدننا دزناب ناطلس زود یدلوا یلعم نواه یارس هللا

 ۰ رد(یراهن )رعاشیردارت
 هدنطتاوا لوا ناځ ناتملس ناطاس زود ردلن رزرب ) یلح يعش )

 ۰ ردیاش یدلبا لاح زا

 بولوایتاک یدنفاایخمردلهربت (  هداز كم ۰ یدنفا ناضهر يعس )

 ۰ رددارعش یدلیا لاحرا هد ٩۹۰ یدلوا ندناضق

 هدنافویدلیا اشنا ییدجحسم یسوف همزایا ردندشیجلا من ( هدد رفس )

 ۰ یدلدیا نفد هاروا

 یراصن|بولاابادلاخ ترضح قرهلاتزاجاندخحماشم ( هحاوخ رفس)
 ۰ ردندهنفم یدلبا لاحرا هد ٩۷۳ ردشلوا راده ر هنس رت

 یسثفم هیساما؛ سردمردمود یدنفاد لدرصق ( یدتفا رفس )
 یدا یقتم < ع ۰ حاسس یدلوا توف هد ٥ یدلدا دعاش هد یدلوا

 هدنسهیکت اشاب مساقردندنراشیورد یفاشع نیدلامابسح ( هدد رفس )
 هلفمروس قطن هبد ۰ تایهبناکلک .هدنلاوسهد مداب هدر هکر منش نکیا

 ۰ ردیدهنم ردشلدا نفد هفحاروا یخد هدننافوو شعای هداروا ردق هشنافو

 یشاب یجوپ شاب هد ۹۹: یدلوا یئای یحناتسب ضفتلاب (اغا رفس)
 ندلاحر یودحم یدا مقتسم ردبشعا تافو هدنرخالا یذاج ۱۰۰۸ بولوا

 ۰ رد وفدم هدیونا یداوا توف هد ۰ ( یدنناد شیورد )

 14 دو اشایرفسحاطا )

 ینتمدخ كالراب نابکس بونلوب هد هرثینق هللا اشاب نسح ی ایرتبولوا یجشا
 ردشلوا .یسیکب رلکپ مورضرا .هد ۱۰۱۳ بولوا کی رلکب ةافاکم ردشطا اشا

 تمحر انا نامع یظفاحم هلکبناصنک یب یالاقرهلا یصراق هدننامز رلبناربا



 هدنلکشت یسدط زا" هجرت توگش ۳ ثاب " ۳ یدننا دا واند

 هارو ۰ هلشردم دملا فحا تانک اشم ہرکمو ازا رد ۲
 یدلدلا نفد مب ضدنفا اره كح وك دشا تافو .هد ۱۳ دیشل دا5 لق

 لوا ا اشا تعفر.قیرف/ینودخ-یدا لدتعم تاذرم ثتاعو قسم
 ۰, زدموجی اشاب بوبا دجا_ یداماد )ردششوا توف

 A ۳. ۲ ا نسر دم .زدیلاون تبا |( :یدیفاد یاد نحس )دا
 رز یدیا مع یادی نفد هدیه قلبا یداوا توفا هدنشپ .یرکب

 هدههاخاوتف لیصعلاب ردظ ی زب رط ( ءداز هحاوخ ۔ یدنفا دج دعس )

 رمز اهنسوا بولوا قوتفلا نیما هد ,۱۲۸۹ یدل وا .داوسم شاپ بولوا ندیم

 شلوا يپالنم کم هدعب ۳ یاب هسچ دالب هدعب ردشلر و یاب

 لوباتسا 2 3 لا لاصقتا: رنداوتف ۾ تمدح کا ۱۹۲ و

 رد ریدا قق هقف « ردشلبا تافو اقا بولوا 9۳۹
 تنرخالا یر ۳ ۰۸ نکیا یزم لاوحیا لمس ( كیدجم دیس ا

 و يدبا عاش لاعردشلسا نفد :ST تواوا تگ ۲۵و ۱

ey 
TYیداوا فرش :درافرطوآ هدعبو ی رکپ راد شفا  

  كنرخالا عسر ۳۰ و ی زارحا یتسهاپ کب راکب لیامور هد ۱۳۰۶ و

 اشناو لاتو هلا“ مولع یدلیا لاح را نکیا فرصت هدنذرام هدز رگ

 ته اع هکر رک دا هلق عرار لکم تولوآ اص لود دشاتو
 داماش دین کش الا را تاقبطو بارتجو

 یادت ا ۷ نو لد لامر دتل داعسر د 7۷ طظفاح .ٌیننادنسا)

 ۍسخ ةنساحم - تالصح " هدنرخالا" یا 1 یی ا ماهسا

 یسیحت ا در دس نقلا ىدا ةا اهر دا ۸

 E A gE ااغ ط هتنرخ لا 1۵ لر ا 2
 ی رادان اخهسرخ رح دل والایالابت۴ ویرادنافدیف ۇطتسق وا هلا ل زع

 تلود یاروش هدنس ها یذو یرظاب هطاخ 4 هنن زخ هدنلئاوا ۵ نیل رز

 تلود یار وش: هدنم زع ۹1 یزاشتشم ترادص نوک .نوکحاقرب یتناتنْصعا

 ئیلا د خک ناطلاریخلا قر لوا یا "شی زهدنداشک تابجاع نا ورده رکص یناضعا
a a ۱ ۲۳ « لا ۲ هر ےل را  ti ۵1 ۰ 8 ۱ 4 چ 2 ر 2 :٠ 
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 ها

 هحاشحا برا یشاعمو شوا اسد كرات هلبا ناشی وزدٌءوسک بیرق ه هنس ۳7

 ۰ ردشلیا فرص

 ( ازربم ۰ اشا دېس دیعس )

 ا 00و یالارم لوغدلاهدنادحا هناهاش رک انضرذامالایراا

 كنبرفص۲۵ ۱بول وا یسیلاو هرتساسءدن :رخالایذاج ۱۲:۹ یدلوا قبرفیراوس
 هدنل والا عید ۵ ٥٩ و شا هدننحر ۵ یدلروم ناسحا ترازو هدنربنوا

 ۵4٩ و هرتسلس ا هدنرفص ۷ و رکب رابد هدناضمرو همای هدعب ییا مور

 امر و لیدهشوک هدنسهدنقلاید وبا ورآننات هدنناضمر

 4٩ و یسلاوهدتسلس ابار هد ۶ وشلدنالرعهدننابعش ۲۰۱۳ بواوایسلاو
 كينالس ًابناث هدشوالامیر ۷۵ و هرتسلس ًاساخ هدننابمشو كيئالس هدنیجر
 ردشلوا دعاقم هلا لع هد ۱۳۷۷ تولوا سلاو نيدو "هدنمرحم ۷۰ و

 ردنوفدم هدنسویقهناحولوم ردشلنالاحرا هدنزکسنوا كنسهدعقلا ید ۷

 ینا زاقا وو یسهرادانسح هلغلوا یا فوقو هنلاوحا ییا مور

 n یدالیالاح را هد ۱۲۸۲۰( كن قح ) یشاکس ییودحشردشروک

 « ردکب نیدلای یرکید

 هحاوخیونشراهچ ندرودص ) هدازیوبنشراهح ٠ یدنفا دم دیعس (

 رصف هدنمرخم ۸ و سدق هدننامش ۱۳۵۹ "سرذم زدم ود یدنفا. ډم
 هد۷۲ و یسالتم هکم هدنمرحم ٩۹ و یسهان هکم هدنسهدعقلا یذ ۱۸ ویسالنم
 هدنلوالا یذاج ۷٩ و یسهاب لوبناتسا .هدنرخالامیر ۷: و یسیتقم .تراجت
  یتهدعقلایذ ۸۸: و یسهابیلوطاتا هدنرخالامسر ۸۳ و یشفم نواه. فاقوا

  كئلاوش ۱۲۲۹۱ تولوا یسدنات لیامور را یوکشعضاق یل وطاب اه ة٥ ع

 ۳ هاب یزد ۱ هپنبەرډ دچا كىس هدزادکسا یدلوا توف هطربت وا

 ۰ یدبا لماک « ع

 (اواپ دی
 ردشلوا قیرفو یهاشدا ترضح رولیرسو روا ضیفتلاب ندهناهاش رک اسع
  زدشلنا لاحترا هدنراخم راب ۱۲۸۰ بولوا اضعا هبیرکسع یاروشراد هدعب

 ۲۷۶ و سردم ندهداز یدنفا رع , لیئومطسق ( یدنفاد دیعس )
 هد ۱۲۹۱ بولوایسالنم هکمو هسخ دالبو یبالنم نوزیرط هدنسهدعقلایذ

 ۰ ردندالع ردشملوا ثوف



 ا

 بولوا ندناضق فارشا یکی ردب ردیمودنم كندنفا لاص هداز اللشم یجاح
 عماح قالحا نساحویتحاصفو رعشو یافیعو اع یدلبا لاح را هد ۹

 ۰ ىدا

 یسوبق اشا هدسوربویودخ كناذرب ندهنظم ( یدنفادج دعس )

 هرکص لوا مش هنر یردن هد ۱ ۲۹۰ رد دار تاب لع یدننشش "هدنراوخ

 لاجنسح ددشلبا لاحترا هدفسورب هد ۱۲۸ بولوا ندنساضعا هزادا ساع

 (یدنفا م اه مش) روهشم ندنسادوا كني ردبيدبا م صاشوقوطن یحاص

 ۰ یدا تاذرب ندهنظم شلبا فاکتعا هح راهنس .دیماجرب هد ردا

 ( اشا دیت دعس ۰ یراپ رهش داماد ) 1

 هد ۱۲۳۵ هلغلوا یسهداز هربشه انس دنفا ىلع قانا یاش واچ ردیلهسورب

 یاد هننزخ میم ندتلدا لحباد هن وباه|نوردناهد ۱۳۳۸ هتنارس هطلغ

 هد ۳ تولوا یجگیبامد ۱۲۶۲ یدلوارادقوج هدعبو ماما یدنفا ىلع لسرت

 هماقموا هدنوغل كنماقم قلرادحس هد ۷ یداوا یهاشدا رادقوح اب

 جاقرب دنا افعتسا هد ۱۲۵۸ یدلدبا میدوتهلناونع كایجتببام شاب عاصم داع
 بولیزوس ناسحا یفلاول یراونن هرکص بودا تماقا هدنسهناخ كنسب اد ءام

 یداوایلفاح زانو لبا قلقنرف هدننوالایر ۱۲۵۰ ید قوس هیلوطا
 یدلوایربشم هروضمو یدنما ناطلس هامرهم هلترازو هدنسهدعقلا ید ۱

 هزوضو هصاخب هدنسرغ نامش ۱۲۵۲ یدنلوا ارحا هلو تبمج ا ًاقاعتم
 كننابعش ۲۵۳ ردشلرولن ناسحا یتاونع ییلرکسعرس ییوطاما هبرلکلربشم

 یرظان تراحم هدنسیهرکی كنرخالا عیر ۰ یدلوا رکسعرس هدنشب نوا

 یزا انا دالا كشرقض 0۷ و ایرد نادومق هدنجوا كنسهدعقلایذو

 ینلاوهرشا هدنناعشوه ردا هدنمرحم ۸ ویسلاونداهدرخالامسرو یرظا

 بول واروم ام هلاع سلاح هدنناض» رز ىلا لزعهدنسهدعقلا یذ ۲۹۸ بولوا

 یداردنوکه ونیسهدنرخالایذاج ۱۷۹۶ بول وارکسعرس ان هدنشب كنم رغ ۳
 نوا كن رفص ٦۷ بولوا یسلاو ماش ةدنس هدعقلایذو دن رداهدنلاوش ۷۹۵ و

 هکسیللایشاعم هدزاب خوفع هنفیلکت ترادض هد ۲۷۸ ردشلبا افعتسا هدنسید

 هدرادکسابودا تافو هدنرخایسهنس ۱۲۵۸ یدلروس فیظلت كرهلدنا غالبا

 ۱ یدا داع ۰ اص ؛ بیدا «یحاص هرادا نسح ردشلدا نقد هنسهیکت یحوصن



O بم 

 ۱۳5۵ یربدم ا بولوا ندهنک  (كب تکح دیس )
 بولوا لورم هدنس هدعقلاید ۱۲۷۰ و یبجوتکم تراحم هدنل والا یذاج

 د یاللتا لارا راه

 ۱۲۳۰ بولوآ یو دخت كنببلح-لیمادجم الا"( يلج مده دم دعس )
 همفد کیا یداواثوف ءرکسنوکجواندق دلوا عراف اتتودنک یعشم یرد هد

 ۰ یداعاش ۰ e یدلب الا را یزعوط هن راک ۰ فک

 ( اشاپ دع دنفس )

 2 ساع هدنسهتایذ ۱۲۷۰ یدلواقیرف اول رديمودخ كناشا عدم
 ددر ویز و دن هناهاشیابک اخویدلوا یدلاورصم ترازو ةمنراپ هدننافواشات

 هدنلیاوا ۱۳۷۸ بودا تحاس هاب وروا قلارار یارو یسهات ترادص

 ۱ یدلیا لاحترا هد نس كبر ۱۳۷۹ بودک هرصم هد یدلک ههداعسرد

 ۰ رداشاب نوسوط یودحیدنآ ٤ زدم « مرکم + عیطم ۰ قداص هد هنس تنطلس

 یمالنمهن ردا هدنلاو وش ۲۱۷ سردم ( یعیلبل ۰ یدنفاددسسدسلا (

 ندالضف ردنوفدم هداف یدل وا توف ۳ تكنسهایذ ۱۲۷۹ یدلوا

 هدنرانواكنمرخ ۱۳۸۲ ) یدنفآدعس ندننسردم ئ را هستش ورک یدنا

 ۱ ٠٠ ردشلوا توف

 یرادهسیک زادرتفد نف تولوا ندنسنک هام ۰ ( كدحدمت)
 هدو یەک ت هعفدویرب دم قارواهدعب و ی دام هد ۲۵۳ یدلوا

 نيدو pA O یربدم هلام اوا le ۷۰ و یک هلام هدنحر (

 ندلاحر یردن هادا زدی یدلبا لاحرا هد ۲ ردشلوا یرادرتفد

 ۰ ردشلدانفد هاب یدنفا عفالادبع

 رهشگیهدنحر ۱۳۷۹ سردمردهدازیدنفآبتم ) یدنفادګ دعس (

 .دق ( یدنفاد دسس ) یداوا یسالنم هسورب هدنناضمر ۱۲۸5 و یسالنم

 و هد ۱۱۸۱ بولوا هدازیدنفانسح دسلایستفم فیرش

 «یدنفادبعس ) یدلوایسالنمتورب هد ۸۳ ید ( یدنفآدعس هداز ملح (

 را دکی یدلوا ىم هبا رم زا هدنلوالا یذاج ۸۶ بولوا ) هداز ییاوطسا

 و ٠ رلیدلیا لاحزا بقاعتم
 یوبنشرامحو یدحیدنفا بهار ( هداز یحوصت ۰ یدنفادّدعس (



 بس }م بس

 ۰ ردیف رصتم ناتسزال ) یدنف هما دج (

 فژر یداوا ماعسردلیصحلاب ردیلهک اطنا ( یدنفاد ددا ]
 یدلوایدالنم باتنبع هللا زارحایسهناب جرح هد ۲۵۳ هلفلوا یحاتک هد اشاب

 هدئوالا عسر 1۹. و یسهاب لوبناتسا هدنناضمر ٤ یاب هکم هد ۶

 ردیج یدلوا توف هدنسید نوا كنلوالاعیبر ۱۲۷۱ بولوا یسهاب یلوطانا
 ۰. یا تاذر رسشمو ثدحم ندالضف ردنوفدم هداشاب

 ناطلس رصع ردضیفم ندنوباه نوردنا . ( یلابخ ۰ یدنفا ددیمس )
 رارکتب هدهسیدنلو جارخا هد ۱۲۲۳ پولوا یهاشداب بحاصم هدیناخ ملس
 تدوع هنتمدخ هنن هدعب یدلردنوک هد هنطا هدد رقص ۱۲۳۸ یدلوا بحاصم

 ۱۲۷۲ یدلیا اوزنا رایتخا هد ۲۵6 بولوا یشاب یجوبق هد ۲۵۰ یدلیا

 یدئلوا نفد دهد را هوا ردشلوا توف هدنسیدب یرکب كئلوالا یذاج

 ندندعاقتم یم و دح ردسهدضح اشاب دیش ضوعیب هلیلحیدیآ حدن رب تبحگ ش وح

 1 ۰ . ردکب دجا نتدلا ءاض

 كس دنفا ليعاسا هجاوخ یوبناک ( هداز یوبنلک یدنفادجم دیعس (

 ەنىدمەد ۷ ویرومأمربرحت هد ۲4۲ یسالمبواهد ۳:۳ سردم ردسودخع

 هدشناضمر و٩4 یسیضاق لوبناتسا هدنمرحم 0 ۸یسهاپلوبناتسا هد 6 یافتن

 . هدنسهجخ|یذ ۱۲۹6 و یرکسیضاق یلوطاناهدنرخالا عمر 16 یسهاب یلوطانا

 كن رخ الایذاج ۱۲۷۲ يدلوا ییا مور ردص هدناضمر ۱ یسهاب یا مور ۱

 ردنوفدم هدنسهصوصخربقمیسهلاع هدنراصح لیاموریدلباتافو هدنسیکیا نوا

 ( یدنفا تعفر لعامیا ) یرامودخم هوس یدا تاذرت درعاوح هدالگ كاس
 زب نعودو یرارکیدردشلبا تافو هدنرحالا یذاج ۱۲۹۱ نکیا سردم

 ۱ 7 ردراترض> یدنفا هتلاریخ قطصم ندرودص هژرایدننا
 لاحرا هدننابعش ۱۲۷۲ بولوا ماعسردو سردم ( یدنفا دیعس ) ۱

 ۰ ردنوفدم هدنسوق هنردا ردشلیا

 ردیم ودع یدنفا طصم ( هداز یامادجاناطلس ۰ یدنفادجم دعس )

 ۰ ندیدلاوم

 یسالنم باتنبع هدنمرخ ٤ سردم ردلسودا ( یدنفا دع دعس )

 ۰ ردشاواتوف هدعب بولوا یسالنم برغسلبارط هدنلوالا عبر ۳ یدل وا



  هیردا یدک هنر ادرتفد هرشط شفلاب نالقا ( یدنفا دج دیعس )

 "قلبربا ردشلوا توف هدنسیکیآ كنرفص ۱۲۰۷ نکیآ لوزعم ندننارادرتفد
 یسودرا ییا مور بول وا ب یامدق ( كىدنعس ) ردنوفدم هدنسهمشچ

 ۰ ردشلیا لاحرا هد ۱۲۹۷ نکیآ ندنرایالاریم

 Ê ( یدنفا ب بید دعس )

 ۱ ندقدلا لوزعم هنس چافرب یداوآ رادرهم هیدنفا تلاح بوش ندیلاع باپ

 ًابقاسو یرظان هصاخ ناماتسب هدنلاوش 4۲ یتاک یجهربجخ هد ۱۲4۱ هرکص

 ۱۳۱ بولوا یرظان هلا وراپ هدنبجر ٤٥ و یرظان هروصنم رکاسع

 ۱ كابحر ۲۵۵ و ییما رتفد هدنلوالایذاج ۲ یدلدبا لع هدنرخالامسر

 قلراشتسم هدنسدیمرکی تاننرخالایذاج ۵٩ و یراشتسم تاردص هدنسکیا
 هدشناضه هة ویراشتساحزادض تابه رخالاحسر 5۷ ویرظان یواعدهلشلاکو

 هن هدنلوالا یر ٩۵ و یییما رتفد ناب هدنناضمر ۱ و یساضعاالاو سلع

 دوا ید تافو هدندرد نوا كنرفص ۱۲۱۸ یدلوا یساضعا الاو سلحم

 e دوم ندرافرصتم یزامودخ ردننور بحاصو حزام زدنوفدم
 0 - عبد ۱۳۰ ا قنفوت ) یالآربم ندرامودخ ردکب قیفش یسحةنساع

 ۱ ردشلدنا نقد هنا هللا لاحترا دخلوا كنرخالا
 (اشاب دعس )

 ۱ ناربمربمو FES شا وس ءدن والا عید ۷ هللا ردق عیفرت ردلساوس

 بولواقرصتم هساما هدنرخالا عید ۳ یدلدا لزع هد ۱۲۵۸ یدلوا

 . ۰ یدلوا توف هدعبو لزع هد ۱۲۰۰ یدلوا قرص قوازو هد ۶

 سردم ردیمودغع یدنفاقایلادنع ( هدازیکآوک ۰ یدنفادجدنس )

 ۲۵۳ یسالنم یصم هدنلوالا مر ۲ یسالنم شدق هدنرخالا عید ۰

 لوبناتسا هدنناضمر ه٩ و یتضاق هکم هد ۲۵۵ و یسضاق هرونم دم هد

 ید ان یلوطانا هدنرخالاعیر ۰٩ و ییضاق لوبتاتسا هدننابعش ٩۳ و یمه

 لربجزیدلوا توف هدنناضمر ۱۲۷۰ یدلوا یاب لیا موز هدنناضمر ٩
 یمالتم رم زاهد ۹ ) یدنفا نیمادج ( ندندالوا ید )عید ردوفدم هدوىق

 - هدعقل این ۸ ) یدنفامراصمهازبا ) ندندالوا ردشلوا توفهدع یدلوا

 ول هاب ل وماتسا نداک داز وبیدلیا تافو دعب قرلوا یسالنم ن وز رط هدنس



 نت عا می

 هد ۱۲۳۷ پولوایسفلخرس تو ترام | یدننادع دیعس )
 هرکص یداوا ېچ 2 رات هد ۲۶۰ و یدلوآ یتاک نیم نایعفولع لک هجاوخ

 هدوا یدلوا توف هدنرب ییرکی كنيحر ۱۳۹۱ بولوا یسیجوتکم دیر
 ۰. ردنوفدم ۵ ناتس

 ردندندال ون دفن نفر رشت . (هدازیناضرشت ۰ یدنفاد دعس )

 یسیضاقهکم هدنهرخ 64 و یمالنم .ماشمدنلاوش ۲۷۰ یسالنم رو .سردم

 - ردشلوا توف یرغوط هنلاس ۱۲۹۲ ةدوملادمب بولوا
 ۲۵۱ سردم ردیمودخ كن دنفادشار CRN یدنفادیعس )

 هد ۱۲۰۶ یدلوا ییالتم ماش هدنرفص ۱۲۹۲ یسالنم تخت هدناضمر

 ۰ رددنفا دعسادجا ییودخم ردشلیا لاح را هدا ار وا

 غا نما دبع یشاب یجنوط )ادا یجوط ۰ ك دج دیعس )

 ۲۶۱ یدلوا یرظان وسهلا كاهخاوخ هد ۱۲۶ ۱بوشیت ندیلاعبابردندندالوا

 یسهییریدلدنا هوالع لاکو لواۀرک دن هدنمرخ ۲۶۲ قرهلوا یجناف رىھتەدنلاوش

 قتسم یدایالاحت راهدتمدخ و هدنل والامیر ٤۱۲۹ی دلدیا عیفرت ةن واف نصى وا

  رصع طساوا بولوا ندرلنواعم تاف رش رلکپ . دومسودسایرامودخم ىدا
 ۰ رردنوفدم هدهناحم ؛وبهدیج وارلیدلیاتافوهدمناخزب ,زعل ادیعناطلس ت رضح

 ۲۹۵ و یسالنم رانف نکا ۰ سردم ردرهش ( یدنفادم دیعس )

 ۰ ردشلنا لاحم راهدمب یدلوآ یسالنم رصم هدناوش

 نوا كنمرغ ۱۲۵ نکیا سردم (  هداز یاو + یدنفا دخدیعس )

 . ردوا ٹوف هدندرد

 ردیمودخ یدنفادجم ندلاحر . (مدا زیبادعت هدلاو ۰ كيد ديعس )

 ۱۲۶۲ یدلوا ندناکجاوخ هد ۱۲۳۹ بولوا ندنسافلخ ىلق یدنفا بتاک

 فا هدعب ینتاخهطاقم لبدرحهد 3 بولیرو یناما نوردنادغاک هدنلاوش

 : ندقدلوا یسیحهبسام كح وکو یسیجربخ ولع هدننادحا میافو موشو یمافلخ

 هدنیحر ۱۲۵۵ ېتاک شاب نوباه نببام هد ۲6۲ و یناک نواه ننام راس

 عیاقو وقت هدنلاوش 9۹و یساضعاالاو سلم هدننحر 6٩ و یرظان هناخحوراپ
 .یذاج ۱۲۹5 بولوا یلوافنص یوا هدنسه |یذ ۲۱۳ و یباوا یرظا

 ۰ زدرهام صعاشیدا رب رج + : فيقع یداباتافو هدب رخ الا



 ۱ ردیدنفآ فن مها رایرادهسک اف یداماد هرم ر(كبفطاع) ی ۳

 سیل وب (:تكى تور مج ندندافحا ر دکب اجر یسر هلام یسداز ریشه

Ka PAردشلوا توف هدنزکس كنناضمر ۲  i .٠ 
 ماش وا هدننابمش۲ سردم .. ( هدازيح ۰ یدنفادخدیعس )

 ىس یلوطانا هدع۳ و لوبناتساهدو ۲ و کن داو ۲۳۹ یدلوا یسالثم

 ۲ ىس هاب لیا مورهدنسهجس | یذویرکسعضاق یلوطانا دنس هلا ید ۶۷ بولوا

 ردن وفدمهدناغارد یدالضاق + ماعیدلوا توفهدنشب كنناضمر ۱۲۵ ۲یدلوا

 بولوآ سرذم * ردیلهتنورن" دار یفئارف«"یدیفا دع هو
 .موظنم ددع دنح - ردرءاش یدلی تافو هد ۱۲۵۱ یدنا یبطح ییماح ریما

 ۰ ردراو یر هلاسر

 ندنایحاصم بولواح رحم ندنوناهنوردیآ ) هدا زاغار ضخ . كىديعس (

 ةچناود ۰ ردنوفدم هده راب یدلیا تافو هد ۱۲۵۲ ردشلوا ندناکحاوخو

  قردلوادعاقتم ندنناتک هیطبضباب یمودخ رپ هدنمان « كيبزن » ردراو یرعش
 ۱ *. ردذآتیحرپ

 ` هدمببولوا یسالنم هطاع هد ۲ ) هدازیول و ۰ یدنفا دنه (

 . ردشاوا توف

 ةت رابمد ۲۳6۲ هحتسا ررقن؛هدتبالو :دادنب ,یتناشاب ردیسادنتک اشاب اضریع

 لصوم ابا هد ۱۲۶4 هللزع هد ۱۲2۸ یدلوا فرصت. لصوم یناریمربم
 ۰ :یددلیا؛لاحرا هدعبو لاصفنا رارکت ۱۲۰۱ بولوا یسیلاو

 یدلپا لاحرا هد ۱۲۵1 بولواندنسهلالس اشا شوایس .( ك.دیعس )
 ۱ ۱ ۰ ردیوفدم هدیونا

 یحی وکم رادرتفد هلن شن ندنسوبف رادرتفد ) یدنفا دج دعس (

 هدنمرخ ۱۲۶۱ یدلیا لاصفا هد ۱۲۵۰ پولوا یرظاا هدیرح هد ۲۶۹ و

 كنراظن هدنمرحم ۵4 پولو| یرظا هدرح اینا ًاقاعتمو ییحهبساحم ماهسا
 یلح هبساحم هدي رح هدنل والایذاج ۱۲۰۶ یدلوایسحهبساح تادراوهلوفل

 . هدوایدلوا توف هد ۱۲۵۷ یدلدا لزمندنآدراو هدبحر بولیدا هوالع
 ۰ ردرد ناق كناشادجا لاک ردنوفدم هدنسهلکسا ناتسب



 وإ س

 سردم ردیودخ اشاب فیرش یدلاو هدج  (كب ترس دیس )
 یدلوا ینا هکمەد ۱۲۵ و هس دالبهدعب یدلوا ینالنم هطلغ هد ۸

 ۳ . ۰ ردزعاش یذلوا توف هد ۵

 دیفوصو یشاب یجوبق ردمودخم اشاب نیغ یلهفوص ( اشا دیس )
 هرکمهنسچافرب یدلوا یظفاحهیفوسیآریمریمبنراپ هد ۱۲۳ یدلوا یلستم
 ۱ ۰ یدلوا توف

 یهراجا یدل وایشاب یجوبقردردارب اه فیرش یجروگ ( كيديس )

 ردشلیا انفا هد, ۱۲۶۸ قحریفب هدسب كن نیسح روک یردارب اشا دجا

 یسهفیلخ عب ولوا ندننازبهم یلق تاف قوم ( یدنفا دج دی

 . ردشلدنانفد هب وبا بوداتافو هدرفص ۰ قربلوا

 هرونهۀنیدم هد۱۲۹۹ و یسالنمهن ردا «سردم , .(یدنفادجا دن

 ۱ ۰ ردشلیا لاح را هدعب بولوایمالنم
 یداوا یسهفلخ تاعذ ضفتاندلق ( یدنفا دک دیس مالا)

 هد ۱۲۲۱ یدلربو كاحوخ هلسهسپالم ,قلوا یبادځکر وېق اشا ناد وق دعب
 ناخ وزابەد ۲۲۸ یرظان کرس هد ۲۲ ۳یسیجدلباقههدایدعب یسهفیلخ تافلخع
 ناطلساعا هدعب و ینیما نواه هرص هد ۳۱ لوا قشرادرتفد هد ۲۲۹ یرظان

 رادص یادک" هذ هان ۲۳۵ :یرظان دس رج تام هک ینادھک

 : یذاجنا ۲۲۷ یرظان دنا وط/ارخۇمو یرظان هناختوراب هدنبحر ۳٩ ویاع

 یرادرتفد یسودرا قرش هدنرخالا یذاج ۲۳۸:ینما هناسرت هدشوالا

 انا هد ۲:۳ یتیما_ هناسرتدشن هللخهد £ یرظان هناضتوراب هنهد ۹

 2۷ و ای طا تافراصم ًاقاعتم هلع هدنلاوش ٤۶ بواوا لا ردص یاد
 هلع هدنلوالا یذاج ۱۲۸ یالوایرظا فافوا اباتتمو یتقوت هدنلاوش

 ندنسهبنک هسا شاب یردا رب ردشلواتوف هدن زو ص هنس چاقر بۆلۆا دعاقتم

 ( كب لماک دم دیس ) ندنرام ودعو هدنسبتلا كنلاوش ۲ع۲ ( یدنفا ناهع )
 ` درود ( یدنفا هاربا ) سردم یودعو هدنزکس نو كسها یف ۱

 دجندنرامودخم رایدلبا تافوهدنلوالا یذاج ۱۲۵۱ هرکص ندقدلوا یسالنم
 ردشلوا توف هدعبوشاوا یسالنع هنسو ۷ و باتنعهد ۰۸ یدنفا اضر



 باب سس ۱
 دچا ظفاح یلکردنب ندبلاوم ) هدازیلک اردن ۰ یدنقا دج كیعس (

 FA یدلوایااطلس ءابطارس هدنرخالاعس ر ۳۳۷ سردمردسودع كنىدنفا

 ۰ هنشوایدلوایمهنابهکم هد ۱۲6۲ والنم هدعبیدلدیالزعهدنشب یمرکیكنلاوش

 ۰ یدلدنا نفد هناشا ردح یدلوا توف "هدنشب یمرکیكنبحر
 یخ زای شاب هد ۱۲۳۰ ۲ ضشتلابهدنوردنا .  (بحاح ۰ "یدنفادیعس ) .

 . یذاج هتسوابوا وا یراب رهش رادناکرهد ۲۳۳یدلوا یساغا ریکشیب هد ۲

 ۱۳۹۳ و یسحهشاحم نبمرح هلکل هحاوخ هدعب یدلوا دعاقتم هدنلوالا

 ۰ یدلیاتافو هدنلاوش

 "ئال اینک شفت واه نورشنا. 7 (:یللب ها + افا دیس )

 رادناکر هدننابعشو یباغا دنیلد هدنرخالایذاجت ۳ و یسافاحاتفمهدنرفص ۲

 ٠ | ° ردشملوا توف ءدعب یدنلوا غارج هدنلاوش ۱۲۶ بولوا
 لا كل هحاوخ قلاب ندلف , ( ءداز یشاب رادهنزخ ۰ یدنفا دیعس )

 ردشلوا توفهدراهنشوم یدلوا یهیحتهرکر دن همامهد ۲۳۳۷ یالوایتاک ر ادیلس

 دالبهدعب یسالنمبلحهد ۲۳۹ صزدم ( هدازنامع ۰:یدنفادعس )

 ۰ یدایآ لارا هدعب یدلوا" ینیضاق کم هد ۱۲۵6 و یسالتم هسج

  ندنسافلخ هیلخاد ردنمودكندنفارداقلادیعندلاجر» ٠ .(.كب ديعس )

 هد ۱۲۵۱و لیکو لبتز هناسرت هد, ۱۲۳۷ قرفلوا یدسقم (رماوا بولوا

 ا

 "تاه یدلوا نسخ هرک دن هعلق كح وک هد ۱۲۲۶۳ و یماغا راسي ناف ولع ۱

 Tey هدنمدح وا بولوا یتاک ناود هد اشاپ ورسح کښ

 شب ئالا قناک راشواچ هلکلناکحاوخ بولوا هدازاغا مهارا یکی ) یدھفا

 3 دم دفعا ) ردشلوا توف هدر ير.هنل و هدتمدح وب هرس نیا

 1 بول وا یتئاب یجوف ی ناطلس رودبول وا هداز یدنا شلم روخاربم

 ۰. یدلوا توف هدرل متسوت

 ار شین ندنوباه"نوردنا ۰۰.( نصومب ۰,كید جالا دیس )

 یدلوا یزایرهش فرصم یناکجاوخ بت راپ هد ۱۲۳۹ هدعبیدلوا نیما هی وباع
 توف تری با یداوا ینیحهعمان زور فو د زباپ ناطلس هد ۰

 ۰ یدلوا



TATE OT 
 ی 1

 دی

 (٠ شاپ دم دیس 0
 ترازو ةبتراب هدضم هدنقایذ ۱۷۳۲ تولوا یلسم قجورو یاب یوبق
 ؛,اردشل وا توف هدنرو زم هنس دنخب یبلوا ییسلا و هرتسلس

 شذدق هدنناعش ۲۳۰ سردم ) هدازیحزاب ۰ یدنفادجم طناب

 تاوفآدهش هدنک و ازقاس او یبالنمرصم هد ۲۳۰ و یمالنم

 ۰ ی ا وا

 ندلاوم ىلع رایگان (, هداز لیخموق رق 0 دیش دیعس

 ینالنه راتف ارهشیکی هد ۲۱۹ سردم هد ۸ ردسمودحم كندنفا ینطصم

 دم کمکم هدن رخالایذاج ۲۲۹۱ یالنمهسخدالب هدعب یئتفم قاق و | نیم رچ هد ۲

 : یرکسعیضاق یلوطانا هد ۱۲۳۹: یسنان. لوبناتسا هدنل والایذاج ۲۳۱یبیضاق
 یس رت الشام شوایس هداوبا یدلیا لاحترا مدنناضمر رشع ۱۲۳۷ یداوا
 «. یدبا یعاش + ع «.هبقف :ردشل دبا نفد هنغل دار

 شر دم ناه ااب ءد۲۰ و مافسردلیصحمااب,, ,٠ (.هدإ زیایلاڊنم یدنفا دیعس )
 یراقیفرردشلوا :یج اخخ نع هدنراتعشم هب هداز یاصوهداز یرد هرکص یدلوا
 .بولواشیورد نارعالاب هلغلوا لئات هتیولوم رایدنفا نیما لدو نامع فنصم
 هد ۲۳۷ و یا هن رداهدمیوینالنم رادکساهد ۱۲۳۳ یدلیااستک :یدسیلاوا

 بیدا +-لاع"» لضاف ,یدنلآ یربخب یافو هدنمر ۱۳۳۸ :یدلوا یسالنم هکم

 + توف هدنرخالامسر ۳۳۳۸ تولوا نادنتسسام یالضف( یدنفا دعم ( ۍدا

 ۰:.ندوفدم هددجا هحمرق یدلوا

 3 1 SRE ولو ا نین لو یدنفااتسلاخ : (:یدنفا ,دیعس )

 لو هد.۱۲۳۸ یدلوا قبدما زور ك وک هد ۱۲۳۷ ,یدلوا: ااا

 . .ردشملوا توف هدازوآ یبارشوک
 ۱۲۳۷ تولوا ضبفم ندنوباهنوردنا ( هداز یعگب ۰ انادجم دیس)

 هدنزخالامسر ۱۲۳۳ یدلوایفاب یجوهق ةوالع هد.هجطایذو .نیفیبام هد

 ۰ یداوا یشاب یچزقاچ .هدنلوالایذاج ۱۳۳۸ :یدلدبا جارخا, هلقلشاب یفیهاش
 ۰ حام نر ندهضاخن الکی داوا هتوف هرکصیدلرو قلبشاب یجویق هدمب
 ۶ "تکی اظع .دجا هداز رابط یدلناتافو هد ۲ )ا دم دعس ( یراب رهش

 ۰ یدلدبا نفد هرادکسا ردرد نباق



 ار

 ۱۲۳۲ یدنلو هدننلاکو یشاشواح هارلقل روحاربمو یلح هناهاش ناو لکو

 بد ۱ بدم ردنوفدم هداشا ردخ یدلوا توف هدنسهع كنيرخالا عسر

 ییودحموهد ۰ هنداقرخ"یسهحوزو هد ۲ نیدافهشدخ یسهدلا و ىدا

 هدنشب نوا كنلوالا یذاج ۱۲۰۸ ك دج تزع ندنرلاغا نواه نوردنا

 ۱۲2۸ ( كل : ها ربا ) ینا مث ندنرامودخم راردنوفدم هدنناپ رلیدلیا تافو

 یسیکت نیدلاماظندیس روت یرولس بودا تافو هدنشب كنرحالایذاج

 ۰ یدا رهام هدنف یدلدا نفد هن را وح

 ( اشا د دیس ) ۱

 ۱۲۲۸ بولوا ندنفارشادادنب ردمودنم كناشا نایلس یبعکیا یسیلاو داش
 شنا كنرخالا عیر ۲۳۲ ردشلوا یسلاو هرصو دادش هلرازو هد

 دادنب یسهزانجس یددا متکرب رسهرعت هدنشاب شبیمرکی یدلیاتافو لزعلادعب
 ۱ mA ) هللالاما ) یسشابرضح یسمحو ( كىدىعس ) یرادرتفد

 ۰ یدلدانفد هدجا هحهرق هدنرخالا

 ربکشپ هد ۲۳۳ ضفتاب هدنوب اه نوردنا (  نيكس : انا دیعس )
 دعس ) یدلیا تافو هدنس هدمقلایذ ۱۳۳۳ یدلوا یمافا حاتفم هرکص یساقا
 ۵( اغا دم یجاح ) ییمماانن هرونم ةندم ردمودح اغادجا یلاستفم ( ادع

 بودا تافو هدنرفص ۱۳۳۰ یدیشلدا جارخا ندهصاخ هئاخ بولوا داماد

 ۱۲۶۳ ( اغاهللادبع هدازیحشاط ) روشس ندنناقلعتهنرق ردنوفدم هدرادکسا

 بولوا ضفم ندنواه نوردنآ ( اغا دبعس ) یدلدا نفد ها تافو هدنرفص
 یجرفاچ جا رخالادعب یدلوایساغا حاتفم هدنرخالایذاج ۱۲۱۰ یساغا رکشپ

 ۰ یدلیا لاح را هدنلوالایذاج ۱۲۳۸ بولوایثاب

 دچا ندا لاحرا هد ۲۰ ( هدارشواچ . یدنفا دخ قنور دعس )

  یذلوا ندصانم بابراو ندناکحاوخ ضفتاب ندلف ردمودخ یدنفا قداص

 د یدلدا نفد دتنادم قوا یدلبالام را هد ۶

 . یذاج ۱۳۳۲ بولوا ینها قدنص یرک ناخد " (یدنفا دج دیعس )
 رسهداس ( يدنفادم دعس ) ردنوفدم هدنکب رلکب یدلواتوف هدنشب كنلوالا

 اقاددیتسحاخا ندیآتافومد ۱۱۹۱ هدوابولوا یودحیدننادو یخ

 ۰ ا توف هد ۱۲۳۷ پولوا یسیات هفیلخ كروک هد هناسرت ردپای 1



 ۱ ناخ دا دیعناطلس یسهلملح يدآ تبلسح بیدا لقا ردشملوا توف داف ۱

  تافو ۰ کیا « ماخ كلمرتخا » يسهجرک ترا تا رترضح لوا

 یشاب یبوپقوروشملسیخد (كب هل اطعدج) یودحم یدلدنا نفدهد وبا یدایا

 ۰ ردفمشی دين ناخ دوخناطلسرخاوا بولوا ۱

 ۱۲۲۷ بولوا ندالع ) هداز یدنفادځ یحاح ۰ یدنفادج دعس ۱

 . ردنوفدم هدههاشجارس یدلوا توف هدنرنوا كنلوالایذاج

 شاب ةلاکو ءرکصو یجیزای ضیفتاب ندمالقا (  یدنفا دج دیس )
 رد شا تافو هد ۱۲۲۰ بولوا E لبمرحهد ۶ و یجهتساحم

 ۰ ردنوفدم نو

 . ندیاتک ر دیمودخ افا یهاربا لیلخ TEEN ۰ یدنفادیعس )
 یجهمطابقم شاپ هد و و یجرا هد ۱۳۲۳ یدلرو كلهجاوخ هلغلوا
 ۰ یدلوا توف هدعب یداوا

 یسیضاق هطلغ ردیمودخ یدنفآ قداص طاطخ (  یدنفا د دیس )
 ۱ ۰ یدلوا EV ۱۳۳۸ بولوا

 ارم مر ۲۲۸ سردم (هدازدیفج ۰ یدنفادجم دیعس )

 ۱ TE بول وایسضاق هرودندم هدر ۲ ۳۹ یدلوا یسهاپهکم ا ارا

 , دانا لاجرا اا

 ۱ EE ۲ سردم ) هدازقاسع ۰ یدننادجمدیمس )

 ین ا هدنزوقطنوا كنسهدمقلایذد ۸ یبالنمهسورب هد ۲۱۲ یسالثم

 , ۰ ردنوفدم هددحاک اق یدتا تافو هد ۱۲۳۶ یدلوا یس لویئاتسا هدعب
 ردمودخغ یدنفا دم ظفاح نوزوا ؛ هداز فرصم ۰ یدنفا دیعس )

 داماد دیدنفا یریخ یسادخگ ترادص قبساو یدلوا یسالنم مورضرا
 ۰ یدلوا توف هدنسهدعقلایذ ۱۲۳۱ ردشلوا

 بولوا یسضاقهنسوو سردم (هداز هللاذبع ج ۰ یدنفادجګ دعس (

 بول وا سردم( یدنفایدشر نجرلادیع ) ندنیسردم یودحم ردشطا تافو
 ۰. ردشملوا توف هدنلوالایذاج ۱۳۳۳

 . هد ۱۱۹۱ و یقاب یجوبق رذمودخم اغا قاروط (  كيف دیس )
 یاب روخاریم هدسو روس a ء لژماا .دم یدلوا یا روخ اربم



 تم ۳ تس ۱
 هد ۱۲۲۰ ردندنسافلخ یدماوندناکحاوخ (  یدنفابیسحدجعدیعس )

 ,e ۰ ردشلسا نفد هنماج باک پوها گافو

 یرادکساهدننجر ۱۲۱۲ زلاب ردیشاوط . ( كحوک ۰ افادعدپس)
 توف هدنس هدعقلایذ ۱۲۲۰ یداوا یار رهش رادهنزخ ًافلخ هافا دص

 رکید بحاصم "یدلدا نفد هنسهغاب یسهب رت.ناظلس هدلاو هاش رهم یالوا

 " ردشادیانفد هدننشهلکسا ناتسب بودا تافو هد ۱۲۲۱ خدا( اقادیعس ) |
 هد ۱۳۲۱۹ بولوا یسادخنک كلاش فسو هحوف - ( اهادغدذمس)

 ۱۲۱۸ یدلوا ناریمربم هد ۱۲۱۷ یدلوا یظفاحم هرونم ندم هر هدننافو

 ۰ ردشلوا توفهدعب بودالاصفنا هد

 د رود ردیمودخم كني دفا هّللادیبع ( هدازهش . یدنفا دم دیعس (

 لاج راډ ۱۲۲۲ یدلوا ېسالنم هنسوب هدعب رکیراید هدنناخمر ۲۱۰ یسردم

 هدنرخالا یذاج ۱۲۳۳ ( یدنفا نجرلا دبع دشار ) سردم ییودخ یدلیا

 . .یدلدا نفد هوا بودا تافو

 ( های ییسا)
 یرداركحوک هد Y4 یداواناربمزمو یرومآمیسهملقكبشقن ردیلنن رزرم

 ۰ ردشلنا تافو هدرلازوایدلوا رومأم هنیرفس برصهلکرت ییاشاب دوج
 ردیمودحخ اشا دجا یجاح رادرتفد ردندناکحاوخ ( كد دنعس )

 ۰ یدلیا تافو هد

 هد ۱۱۸۹ هدنترادص یرد زدمودخ اشاپ تارع (  كب دج دیس )

 یدلوا یسادتک راجوق هد ۱۱4۱ هزکصو یثاب یجوبقو ین روخارپم
 هدعب لواروخاربمهد ۲۰۰ ینا روحا رم نن هد ۱۹۹ یدلدبا لژعهد

 ۲۱۳ هللزعو یشابشواچ هد ۲۱۰ لزعلا دعب یدلوا ینادضک رابخوتف رارکت

 ۲۱5 یدلذا لزع هرکص بولوا یمادقک رابجوق رارکت هدنس هدمقلایق

 لزع قلارارو لوا روخاریم رازکت هدعب یسادهک رابحوبق هنن هدنرخالاممر
 رهمنداشاءایضفسو هدنرفص ۱۲۲۹ یدلواروخاریم كوب رارکت هدهسیدناوا -

 بولهنسخ هرکصن دةدلا وبار هم بولیردنوکهتویاهیودرا هرزواقلا یو



 بس ۳6 اس

 یرکیكناضمر ۱۲۰۹ بولوا یرکسیضاق یلوطانا هرکصو یساپ یوطان
 ۲ ید تیدا ت قولا ردود هلساحاعا داسیدلبا لا او

 هفوص ابا ندنراظعاو یسرک (  یدیفح ماعسرد ۰ یدنفا دج دیفس)
 . هدننیب قارقا ردنوفدم هدوبش وط یدلیا تافومدنناضمر ۱۲۱۰. ردشلوا یهش

 ٠  یدلوا ظعاو ( یدنفا دحج یلح,) یلمروح هنر يديا لاصا ودع اعیذ

 ردشلوا توف هد ۱۲۲۲ هسیا( .یدنفا فطللادع ) یود كنبدنفا دیس ود

 بولوا ییودخم كنافا مهاربا یرایرهش رادوبس +. .( یدنفا بچ دس

 قرهلوا یسهفدخشاب ترادص "ییوتکمو یدلوا ندناکجا وج درمشتبندلق

 یامدح يکوتبولوا یسحهرک دن هبلام هرکصویرایرهش فرصم هد ۰

 ۱ 4 یدلدبانفد هدجا هحهرق ردشلواتوف هدناضهر ۱ هلارود

 را ریش راد هنن زح شفتلابردشاوط ردنلراذکسا ) اد دعس 1

 . یدایا لاحترا هد ۱۲۱۴ یداوا
y7۲۱۱و سردم ردمودحیدنفادجا ییامااشارکب (  یدنفاد دبوس  

 رد وفدمهدنسوقه ردا ردشلواتوفهد ۱ ۲دع رعلا لبق یدل وا یس النه سدقهد :

 هدٌلال و اعسر ۱۳۲۱۱ :سردم ) یدنفا دج دعس هداز یدنفا دجا ) رکید

 . ردشلوا توف هدمب :ردشلوا.یالتم كا
 ردندلنلاوم یلهض ورم . .( هداز یواه ۰ یدنفادع دیعس )

 یودخم اشاب هللادیع دیسلا قیسازدص. . (هداز یرارف ۰ كيد دعس )
 5 rs هدنغل داماد هدنسءدعقلاید ۱۱۸۰ ردداماد اشاد هداز نسح و

 ینا رایج وق هدنرفص ۱۱۹۷ ېد را ناخ راو ۱۱۸۵, یدلوا

 عید ۲۰۷۲ یدلدا لزع هدنلوالا یذاج بولوا يشابشواچ هد رقص ۲۰۰ و

 ا ا یاران لولادم یداوا یاد لاحوق هک لک
 نفد هندرا دیرت یدلیا تافو هدنزکس كدناضمر ۳ نزار ی
 ردك دج نمود يدنا ردم د تح ۰ لیصا یدلدا

 هد Ir ید وا و تاصقو 0 ) یدنفا د دیصس (

 ردنوفدم هد راف وص یدلیا لاح را

 ااا: سرم ( هداز بر روفکت : یدنفا دیعس )"

 ۳ ۰ ردشلوا توف هد ۸



 س اپس

 اا2 د ۱۱۹۷ یدلوالوا مان زور هزکصو یبیچ هلباقه یراوس هدمب یبقوت
 هدیویا یدلوا ,توف هدبنسینلا كنس هح ایذ ۱۱۹۷ بولوا لوا همان زور
 رهاطو اشاب فور یرامودم یدیآمدا ریدم ۰ ینمیدلدبا نفدءهدهم ققوطا

 ۰ ردرلکب مالاس

 نواوا یلیطاق همرکم هم «النم  سردم (  یدنفاد دسس دلا )

 ۰ یدلدانفد هوبق یرک | ردشلیا تافو هد ۰۱

 هد ۱۲۰ عرددنلاوم ردمودحم كانسدنفانامعییع رق (:یدنفادع دیعس)

 ۱ « یدلوا توف

 دارفلب هد ۱۱۹۹ ردیلهسورب. .( هداز یرازاهزوت ۰ یدنفاد دیعس )۱

 ۰ یدلیا تافو هدیملسناطلسرود ,لئاوا یدلوایمالنم
 -یذاج ۲۰۰و هطاغءسردم ) ( هداز یدنفا دو ۰ یدنفا دعس )

 ءداروآ یداوات سالم هوونم ةنيدم ها۳ ماکو یمالنم رصم. هدنرحالا

 ۰ ,یدتبا تافو

 نادناکحاوخ توت ندلف ( هداز یدنفا شیورد ۰ یدنفا دعس )

 ( یدنفادجم .دیعس ) .رکیدیدلوا یسیج 4بساح فاقوا ثچوک هد ,۱۲۰۲ ,یدلوا
 دیعس) یدلوا یسیج هبساحم دیزج هد ۲۰۲ یباک شاب هناخرضردندناکجاوخ
 لس لئاوا هدنجوا ردنوفدم هداشاب دواد "ردندناکخباوخ هدوب (: یدنفا دج

 یخد ( یدنفا دم دغش ) :یزاد دنبال وقایع رایدلیا تافو هدا ناخ

 «.ردنوفدم هدنرازاا تروع یدلوا توف هد ۷

 سردم ردا مو دغا كن دنفا كنسوب یتیما- هناسرت ( یدنفا د دیعس )

 هدنزراوح یلاع بان یدلیا ۳ هدننواكننابمش ۱۳۲ +۸ بولوا یسالشهطلع «

 1 «.یدلدبا نفد هنیتکم یرد

 نیش زاید شاب هعفد 1 .بولاوندنباتک, یرجکیب . .(.انا.دعسا)
 ۱۳۰۷ ردشاوایمافا یرهکی هدنس ءدمقلایذ ۱۲۰3 بول وا یشابا نابکسهدم
 ۰ ردشلوا توف هدندمزاو شلسا لع هدنمر

 هدازیریپ ردهودخم اشا یطصم تانج یلکشالس ۰ ( كيد دیعس )"

 دن رد هد ۳ هلع هد ۱۸۰ سرادم«هد ۱۱۳یذدل وا داماد هنالبم نایع

 هد ۱۲۰۷ بولوا یسهاب لوبناتساهد ۲۰۲و یسهاب هکم هد ۱۱۹۹ و یسالتم



 بسی ۳۳ تس

 | ردا یدنفا نطصمیجاح یعقوالباتکلاسیر ۰( یدنفادع دشن )۰۰۰ ۰
 . هد۱۱۸؛بولوا ماما هن یدنفا قیطصمهدا زیرد ردلعوا یدنفاهللادبع نوساز ۸

 هدئن ابعش ۱۱۹۳ یناطلس یا ماما دنس یلوالایداج ۱۱۸۹ یدلوا شردم

 تاو هدیدردنوا كنابحش ۱۱۹۶ بولوا یمالئم بونا هدمب یدلوا لوا ماما

 ۱ ۰ ردن وفد هدرادکسا ردا

 ۰ ردندیااوه زدیمود یدنفا یحش . ( هداز یلهرومیدنفا دیعس )

 ردمودعیدنفا نیمادجخ مالالا عش (:هدازیئابح ,یدنفادج .دنعس )

 هدشلوالا یذاج ۱۱۷۲ یداوا سردم هد ۱۱۵۲ بودنا دلو هد ٨

 : 2 AA یسالنم هک هدنا والا عید AY یسالنم ەسوۆ هد ۷ یتسالتم.رادکسا

 یدلدمالزرع هدنحوانواكنهرحم ۱۱۸۹ هلغاوالولعم یدلوا یسیضاق لوسناتسا
 1 ۱۱۹ یدلوا یرکسهضاق یلوطانا ۵ ۶ ' یس هاب ىل وطانا هد ۹۳

 ( یدنفادعس ) ندندالوا یدلوا توف مدنزکس تبا هللا لزع هدنس هدعقلایذ .
 هدنس یمرکی كنبحر هنسوا بواوا یسهیپ هک هد ۱۳:۲ النم . سردم

 یدلوا .توغ

 داوم ردمودحم یدنفا نطصم ۰.( هداز قاشع ۰ یدنفاد .دتعس ) ۰

 ۰ یدلیا تافو هدلوالایذاج.۱۱۹۲ بواوا

 هلفلوایودح یسها ثلا ناخ ینطصم: ناظلش ۰.( یدنفاد دیعس )۰
 ردنوفدم هدنسهب رتاشان دوج البا لاحرا هدنناجش ¥114 یدشلوا سردم

 ۱ ۰ ردروهشم هلکل «هداز هی »

 یودحید.ذفا لععاعما خاک ساغ هذاعسل اراد ۸ یدنفادج دعس (

 اشا نامعت یلکینالس بوزکه  یلاغ ردض"نیوتکم ۍدلیا دلوت هد ۱۱۲۱ -پولوا

 ۱ هناح رض هدرصمبول وا بک ویناک ناود هناشاب دجا لماک ءرکصیتاک ناود

 دجا ظفاح یداماد بولک هن داعسرد نوجا صوصخر هد ۵ یدلوا یتما

 هدعب یدلوا لخناد,هناکحاوخب هلشاتک.فرصم هلفلوا یاب رهش رادعلساغا

 .ابشواچ ةلاصاهدمب ییئابش واچ نواهباکر هدننرح هیس ور بولو رایعیحاص
 یدلیا اشا یتلاکو هلغلوا هتسخ یلخ یدلدا لزع هدنمرم ۸٩ بولوا یش
 هدنبحر ٩0 بولوا یشابشواج اسانهد۱ 45 یس هسا یلوطاناهدنلا و ش ۳

۳ 



 بس ۳۲ تم
 ( یدنفا نطصهدیسا هدا اما ) ندناضق فارشایمادغتک یدنلوا وفعندن ج
 ردشلدا نفد هنسوف هنردا بوداتافو هدنسم رکپ كنرخالایذاج ۲

 ردندناکجاوخردمودع یدنفایافص (هدازیافص ۰ یدنفادجم دسس)
 هنمماجبتاک هدنارسقا بودناتافو هد ۱۱۸۹ یدایناک ییماجکی ناطلسهدلاو
 ۰ ردشلدا نفد

 . نیزو یودخمكنيدنفا ميها ری ایتجاح ینیما هر. ( یدنفادجم دیعس )

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۹۰ بولوا ندیلاوم ردیردپ یدنفا نیداعلا
 یدل واتوف ۱۱۹۰ ردندلاوم ( هدازیاو ۰ یدنفا هارد دیعس (

 سردم ردیمودع كندنفا نطصم ( هداز اد ۰ یدنفا دج دیس )
 یدلوا یمالشم هکمو هسچ دالب هدعبو یسیضاق رهشنکی هدنرخالا عید ۸

 یدلدا لزع هدننابعش ۱۱۸۸ یذلوا یسض اقلومناتسا هدنرخالا عید ۷

 ۰ ردوفدم هدوش وط یدلیا لاشرا هد ۱

 هد ۱۱۵۶ ردیمودم كناشاپ نسح دسلاقیساردص ( كد دبعس )

 هطاعهد ۱۷و سردمهد ۱۱۵5 یدلریو تماعزهدنن رادص یرس یدلیادلوت

 لوماتسا هد ۱۹۰ یسالتمهشدم هدننحر ۱۸۵و یسالئمرصمهد ۱۸۰ یسالتم

 نوعاط یدلدا لزرع هد ۱۹۲ بولوا یسضاق لوساتسا هدننابعش ۱ یسداب

 را نیک .وک دبجنا نداروا هنیراصح ییا مور ندلوبناتسا هدنروهظ

 همشچ ییدلیا اش هدنسلاوح وص كوک ردشلوا توف ندنوعاط هدنبحر ۶

 هدشنروصرسش هلاسرر راد هلءاهتیداراویدادءتساو ع یدلدنانفدهدنس هفص

 كب نسح) یودخردشهزای حرش هنغیلأتیدنفا لععامما یوبتلک ندهرظانم هلاقمرب
 یسالثم سدق هد ۰ هکر دکب دجا هدیمودحمب یدلوا توفهد ۱ اریفص

 (كي رهاطدجم) ودع یحدردهدنراصحیبوطانا هکردشلبا تافو ۲۲۹ بولوا

 لیا مور هکردشلوا توفءدنلاوش ۱۲۳۹ نکیآهدیلرفس بولوا ندنرلاغانوردنا

 كئو بواوا ( كب نیسح ) یبالنم هکم هدیمودخرب راردنوفدم هدن راصح

 ۲۱۳ یمالنمرصم هدنرفص ۲۵۸ سردم بولوا ( كد دعس ) هدمودنم

 ظفاح ) یامایسهرناد ردشلواتوف هداروا بولوا یسالنمهمرکم "هک»هدنمهرحم
 ۰ ردنوفدم هدشاپ ردشلوا توف هد ۱۲۲۵ تولوا سردم ( یدنفا دجا



: ۳ 1 
 1 لاک رده و دج كني دنفا مقتسم (هدازیفتس یدناد

 ۰ رد وفدم هدرلفوص یدلواتوف هد ۱۱۷٩ یدلوا یسضاق هل

 ۰ یدلوا توف ۱۱۷۸ ردسردم ( هداز یمشح « یدنفا دعس )

 .ردندلاومردیمودحم كندنفارع . ( هدازدجاوخ « یدنفاددمس ) _

 . دلرابمقرهنوطلا ندىدنبشقنو یتولحیرداق (  یدنفادم یثح دیعس )

 ندرداق دالوا یدلدانفد هنسهکت ینادههلما تافو هد ۱ یدیشلواتاذرب

 هد ۱۱۸ ( یدنفا ددبمس ) هداز نیدلایو یضش یسهیکت اشاب د,دهغردق

 ۰ بقای نود

 یی ود تا دنف نایلسیم راتسومنداتافوهد ۱۱۷۰ (یدن اد دیمس)

 . نفد هدج |هحهرف بوی تو هد ۵ ردشلوا یرادرتفد مورضرا بولوا

 ۰ یدلدا

 ناجا رخ ردود تب هللا ضف " ۱( دار یا ت ۲
 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلواتوف هدنزکس كنرفص ۱۱۸۷ بولوا

 نکیانقوع بئانوللدم بولوا داون ۰ ( هدازبناک ۰ یدنفادجت دیس ) 2
 ٠ رد عاش یاللبا تافو هدنس ها لاوشق ۸

 ثك.تدنفا ن ازربم مالسالارش ( هداز ازربف ۰ یدنفا ددیفس ۳

 هد ۱۳۹ یدلبا دلو هد ۱۱۲۲ زدت هداز هع رک یدنفا هللا ضف ردمودج

 یدلواین هنا لوبناتساهدغب یسهناپهکم ۰ یسالنم هسورب « رمزا بولواسردم
 ینوکی یخشبیزکی تل عو هدنلاوش ۱۱۷۳ و لوطاناردص هدنناشمز ۱۷۲
 فارشالا بقن هدنم ر ۱۷۵ یدلدنا لزعهدنلاوش ۷٤ ردشل وا لیامورردص
 یرکی كنل والا یذاج ۸۱ ردشلوا لیا مور ر دص امنا لبا ل ع ندتاقن هد ۷۸ بولوا
 هدنسهنس یدلوا لبا موز ردص ًاثاث هدنیخر ۸۲ یدلوا بيق ابنا هدنزکس

 یدلوامالسالامشهدنشب كنهدمقلایذ ۱۱۸۳ نکیااللاسیر بودا لاصفنا

 اونا هدنعاوق هدنسهبت ناطلس بوداافعتسا هدنشب كنسهرحالایذاج ۷

 یدلبا تافو هدنزکس نوا كنسهدعقلا یذ ۱۱۸۸ هدنسهاخ کد داف یدلیا

 « فیفع « لضاف ۰ فیظن « فی یدلدمانفد هتناییرد هدنفابسنوت هدزادکسا

 دله بوک هلاماقساو للع یر یدیاققح هدتاعفا س« روقو « ژان ۰ مقتحم

 اعم قتح ىدا نمدی هراترایز بولوا للع ةعوجم یدوجو هدنرپپ فعض
 ت



 1 : قا یک يدا بولیریو كلەحاوح هرکضیدلیا داشاهعبطم هدنداعسرد

 ینتاک زادیلس هدلاوش یدل وا لا صدع هطاصم هد ۳ یدنلوب هدرج

 . یذاج هو یدلوا یربفس سرا هلیس هاب لبا مور هدنلوالامسز هع یدلوا

 تولوا لک و یمارتفد هدنلاوش ٥٦ یدلوا ندناکحاوخ هز هدن دوع «دنرخ الا

 كنبحر ۱۵۹ تولوا یتسمارتفد هدنلاوش ۸ یداوا را هرصم هد ۷ ۰

 ینمما رتفد اا هدیدرد كنلوالا عید ۰ ینادخک ت زادص هنر ا فک

 هدنحوا هلرخالاعسر بولوا |دیهک امنا بن 1۳ و یون هدنلاوش 11

 .هدعقلایذو یهساح شابهدنلاوش 1۸ ییقوت امنا هدنلاوش ٩> یدلدا لزع

 ترازوثمراب هدنزوقطنوا كنمر ۱۱۹۹ یدلوا ادک ال هدنسید كنس
 یدلدبا مازعا هوکناتسا لزملاب دنس هرغ كنبچنر هنسوا یدلوارظعا ردص
 هدنسهدمقلایذ ۷۳ و یشلاوهنطا ابقاعتم هللزع هد ۱۷۱ یسلاورصم هد ۰

 یدلواتوف هداروا هدنلوالاعسر ۱۱۷۰ یدلواینسیلاو شعر هد ۷٤ و هسنوق

 یراصو یاج قلشوق هد ر قا یندواز دارم میش یدا یحاص راهو بدا

 هشرزوا ییئرت اجمه فورخ یدلیا اند رب هدنغاط عشوو هکترب هدراب

 (تكنقیف وت نايس ) ندنیسردم یمودحم ردشللا تفعنصت یتافل « بط ثادرفم »
 1 ۰:یدلدا نقد هدمربدلاق كسکو بودا تافو هد ۱

 ( هداژ قحا ۰ یدنفا ذم یش دعس )

 ۱۱۵۹ یدلوا یسیضاق هکم ؛النم ۰ سردم ردندنع داشیدنفالععاسا قحا وبا "

 یوطانا هدننوا یسهدعفلایذ ۱2۵ بولوا یسهاب لوبناتسا هدنرخالا یذاج
 لیا مور ردص هدنسهع | یذ ۱۷۲ تولوا یلوطااردص هدننانعش ۸ ىنا

 یرد یدلیا تافو هد ۱۱۷۵ یدلدنالزع هدنشبیرکی كنلاوش ۱۷۳ یداوا

 ( یدنفالیعاما ) ندنزامودنع یدلدنا نفد هنماج یهدنرق ماس نالعلس هننا
 ندندافحا ردیدنفا هللا اطع یعودخحرکید ردشلوا توفهد:۱۱۹۲ نکیاسردم

 یدلیاتافو هداروا بولوایسالنمهسورب هدنزخالاغسر ۱۳۲۸ ( یدنفادحم )

 نبماد هداز یدنفا سابع ) یسحاتک روند ( هداز النم ( هندالوا

 ۰ یدنا ندارعش ردشلوا توف یغوط هالاس ۱۱۸۰ بولوا ندناضق( یدنفا

 یکی هلبا كاهجاوخ ردیمودخ كنهشءیق ( یدنفا دج ديعس حاملا )
 « یدلدا نفد هنبراصحب لیامور هلاتافو هد ۱۱۷۵ یدلوا یسفیلح



۱ 

 هدلعو بدا یدا لضاف « اناد ۰ لاع یدلوا توف هدنزکس یرکی كنرخالا

 روفوم یظح ندتبعو تقلا یداراو تنوشخو تظاظف هدنعط هدهسیا رسلتم

 كنسهمطقر كنحرات ینیع ؛ یحرش كنیوتکم نودز نبا ( یافیلأت ) یدبا
 ۱ یدنفا قطصم ( هدر ردیدنفادجا ۰ یدنفاجح رلادبع یرلمودع یسهجرت

 یود عرب ردهدیونا یربق یدلیا لاحرا هد ۱۱۷2 نکیا ندیلاوم هکر د

 یابعش ۱۲۰۰ ( یدنفا نیما دع ) سردم ندندافحا رددنفادعس ندرودص

 بیج دجا ) ییودخ كندنفا دعس ردنوفدم هدوبا یدلوا توف هدنس ءرغ
 دجا ) هدسودخ كنا ( یدنفا بیرا ) ندرودص یودحم كناو ( یدنفا

 ۰. رد ( یدنفابسحت

 ؛ سردم یدلوا ادنک هیهداز یتایح ءابطارس .. ( یدشنا د دیعس )
 سیر هلیسهاپ هکسم هدنلوالامسر ۱۱5۹ یدلوا یسهاپ هنرداو یسالنم ریمزا
 مانعا هزوراس هد ۹ یدلر ویسهاب لوماتسا هدنبحرو یدل وا ناطاس ءابطا

 یداواابطارس ابن هدنسیدبیمرکی كنمرحم ۱2۱ یدادبا وفع هد ۱۱۰ بونلوا

 ردص هدشنابعش ۱5۳ یدلوا یا یلوطانا هدنسیدب یمرکی كنلوالایذاج

 یرکسعیضاق لیا مور هدننابش ۰٩ یدلدبا لزع هد هنسرب تولوا یلوطانا

 هشاط هرکص دن یلوسلک هلا لزع ندقلیشابیک> هدنلوالا یذاج هنسوا یدلوا
 ( یدنامهدا میهاربا ) یودخ ردشلوا توفهداروا هد ۱۱۷۱ یدادنا لاسرا

 ۱۱۹۰ یدلوا یاب هکم ًابقاعتم یدلوا یبالنمرصم ۱۸۹ و ریمزا هد ۰

 دج ندلاتزع ) ندندالوا ردنوفدم هدحاف یدلیا تافو هدنشبنوا كننابعش

 تافو هدنستلا نوا كنحر ۱۲۰۵ یدلوا یمالنم هطلع هد ۱۱۹۵ (یدشفا

 ۱ ۰ ردنوفدم هدیوبا یدلیا

 كنبدنفالع ندنساقلخدا رمش . ( هداز ردلاب ۰ یدنفا ینطصمدیعس )

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۷۳ بولواندنحاشم هسورب رددرم

 یداباتافو هد ۱۱۷۳ بولوا ندنطاطخ ءرهم ( یدنفادجم دیعس )

 ۰ ردنوفدم هدهب راهب

 ( اشا دمت دعس )
 رار هدقدلوا یربفس هسنارف یردپ ردیمودع كندنفادج یلح زکس یعرکی

 ادا ربارب هللا ېلچ مهاربا هقرفتم یدریکه ب یلامردص "ییوتکم هدندوع یدتیک -



 هردا ردیمودخ كندنفا دم ( هداز قالوقهبق ۰ یدنفا ددسس )

 : ۰ یدلوا توف هدنسهحایذ ۱۱۲۷ بولوا یسالنم

 فیرش هد ۱۰۹۹ ردیمودخم كناشاپ دعس فرش ( دیعس فیرش )
 كنبحر ۱۱۰ یدسلوا رقتس یدنلوا اطعا هکم تراما هدنلاحرا دجا

 یدنلوا اقای رد هدننراما هدنسهدعهلایذ ۱۱ ۰۵ یدلوا ریما را رکت هدنستلا

 ۰ ردشلبا تافو هد ۱۱۳۹ تولوا هکم ریما هثلات ةعفد هدمب
 ردیمودخكددنفادجا یلویشوط ینیما هناحشرض ( یدننا دجادیعس

 توف هد ۱۱۳ یدلیا لعو طخ ملعت ندرلیدنفا .دعسا یلهماپ و مسار طاطخ

 ۰ ردطاطخو یعاش یدلوا

 یدلوا حش هنسهناحولوم دارغلب هلفلوا یولوم رددارفلب (  هددیس )
 ۰ ردیعاش یدلوا دیهش هد ۰

 هد ۱۱3۱ بولوا سردمو ین نم ردیلرهشالا (  یدنفاددیس )
 بودا تافو 0 ( ئدنفا دج دلیعس )ندنیسردم ردیعاش یدلوا توف

 ۰ یدلدا نفد هوبق یرکا

 ماعسرد ر شما تافو هد ۱۱۵۹ ۰۰( هذازیرزح ۰ یدنفادمدیعس )
 ۰ یدا

 بیقن هدننابعش ۱۱۲ یسالنم هبنوق ۰ سردم . ( یدنفا دم دیعس )
 نوک دنح هللالزعهدنزکس كنلاوش ۱۱5۰ یدلوا یسهاب هسوریو فارشالا
 ..اردنوفدم هدراشانوا یدلیا تافو هرکص

 تافو هدنناعش ۱ ۲ تولوا ندناکجاوخو ندلاحر ( یدنفادیعس (

 ۰. ردشلدنا نفد هرادکسا هلا

 كنيدنفاللخ لیکرندرودص . . (هدازلیلخهرق ۰ یدنفا ددیعس )

 هدعت یدل وا یهالنم هسورب ه»ا ۱ رهشکن هد ۱۱۳۵ سردم ردهودح

 هنسوا بولوا یسیضاق لومناتسا بنا ۵۳ و الواهد ۸ یدلوا یسیاب هکم
 ۵٩ :یدلدا لزع هدنرخالا عید ۶ قردلوا ییوطاا ردص هدنس ہے |یذ

 ٩۳ یدلوا ییا مور ردص هدنلوالاعسر ۱۱۱ یدلوا یسدا یلیا مورهدنلاوش

 كنس ءرخالا یذاج ۱۱۳ یدلوا مالسالا مش ینوک یحندم یمرکی كننابعش

 یدابج ۰۱۱۰۸ هداروا یدا ردنوک هبسور بونلوا لزع اک یراق



۱ 

 هدلعو بدا یدا لضاف « اناد ۰ لاع یدلوا توف هدنزکس یرکی كنرخالا
 روفوم یخ ندعو تقلا یداراو تنو و ظاطف منوط ددا 8
 كنسهطقرب كنخرات ینیع ؛ یحسرش كنبوتكم نودیز نبا ( یتاقیلأت ) یدیا
 ) یدنفا قطصم ( هدر ردیدنفادجا ۰ یدنفاجح رلادبع یرامود یسهجرت

 یود عر ردهد وا یربق یدلیا لاحرا هد ۶ نکیا ندنلاوم هک رد

 ینابعش ۱۲۰۰ ( یدنفا نیما دم ) سردم ندندافحا رددنفادمس ندرودص

 بح دجا ) یودع كندتفا دعس ردن وفدم هدب وبا یدلوا توف هدنس هغ

 دجا ) هدسمودخم كنا ( یدنفا بیرا ) ندرودص یودحم كناو ( یدننا

 ۰ رد ( یدنفابسحت

 ؛ سردم یدلوا ادخن هیهداز یتایح ءابطارس . ( یدشنا دج دعس )

 سیر هلیسهاپ هکسم هدنلوالاسر ۱۱۵۹ یدلوا یسهاپ هنرداو یسالنم ریمزا

 مانعا هزوراس هد ۹ یدلرب ویسی لوماتسا هدنبجرو یدلوا ناطلس ءابطا

 یداواابطارس انا هدنسیدبیمرکی كنمرحم ۱2۱ یدادبا وفع هد ۱۱۰ بوئلوا

 ردص هدشنابعش ۱۰۲ یدلوا یا ییوطاا هدنسیدن یمرکب كنل و الایذاج

 یزکسعمضاق ییا مور هدننابعش ۱5 یدلدا لزع هد هتسرب تولوا یلوطانا

 هشاط هرکص دیلوبلک هلا لزع ندقلیشابیکح هدنلوالا یذاج هنسوا یدلوا
 ) یدنفا ےھدا مهاربا ) یودخردشلوا توفهداروا هد ۷۱ یدادا لاشرا

 ۱۱۹۰ یدلوا یساب هکم ًایقاعتم یداوا یبالنمصم ۱۸۹ و رمزا هد ۰

 دج نیدلاتزء ) ندندالوا ردنوفدم هدحاف یدلیا تافو هدنشبنوا كاننابعش

 تافو هدنسیتلا نوا كنحر ۱۲۰۵ یدلوا یسالنم هطلغ هد ۱۱۹۰ ( یدشفا

 ۱ ۰ ردنوفدم هدیوبا یدلیا
 كن دنفالع ندنسافلخدا مش ( هداز ردلاب ۰ یدنفا نطصمدسس )

 ۰ یدلوا توف هد ۳ بولوا ندنحاشم هسور ردد

 یدایاتافو هد ۱۱۷۳ بولوا ندنطاطخ ةرهم: ( یدنقادج دیعس )
 ۰ ردنوفدم هدهب راهب

 ( اشاب دخدیعس )
 رار هدقدلوا یریفس هسنارف یردپ ردیمودع كندنفادجم یلح زکش یمرکی

 ادا ربارب هللا ېلچ مهاربا هقرفتم یدربک هیلاعردص "ییوتکم هدندوع یدنیک -



 ی

 هردا ردمودم كندنفا دم ( هداز قالوقەق ۰ یدنفا دی دعس )

 1 ۰ یدلوا توف هدنسهح | یذ ۱۱۲۷ بولوا یساللنم

 فرش هد ۱۰۹۹ ردیمودخ كناشاپ دعس فرش ( دعس فیرش )

 كنبحر ۱۱۰ یدسلوا رقتسم یدنلوا اطعا هکم تراما هدنلاحرا دجا

 یدنلوا اقایردب هدنتراما هدنسهدعفلایذ ۱۱ ۰6 یدلوا ریما را رکت هدنستلا

 ۰ ردشلا تافو هد ۱۱۲۹ بولوا هکم ربما هثلاث ةعفد هدعب

 ردیمودخكدنفادجا یلوپقوط ما هناخمرض ( یدنفا دجادیعس )
 توف هد ۱۱۳6 یدلی لعو طخ مبلعت ندرلیدنفا .دعسا یلهینای و مسار طاطخ
 ۰ ردطاطحو صاش یدلوا

 یدلوا حش هنسهناحمولوم دارغلب هلغلوا یولوم ردهدارفلب ( هددیمس )

 ۰ ردیعاش یدلوا دیهش هد ۰

 هد ۱۱3۱ بولوا سردمو ین میثم ردلرهشالا . ( یدنفادعدیس )
 بودا تافو ۲ ( یدنفا دج دیعس )ندنیسردم ردیعاش یدلوا توف

 ۱ ۰ یدلدیا نفد هوبق یرکا

 ماعسرد شا تافو هد ۱ ) هدازیرزح ۰ یدنفادم دعس (

 ۰ یدا

 بيق هدننابعش ۱۱۸۲ ینالنم هبنوق ؛/سردم . . ( یدنفا دس دیعس )

 نوک دنح هللالزعهدنزکس كنلاوش ۱۱5۰ یدلوا یسداب هسوریو فارشالا
 . اردنوفدم هدرا نوا یدلیا تافو هرکص

 تافو هدننابعش ۱۱۷۲ تولوا ندناکجاوخو ندلاحر (یدنفادیس )
 ۰. ردشلسا نفد هرادکسا هلا

 كندنناللخ لیکرندرودص . ( هدازلیلخهرق ۰ یدنفا دخدیعس )

 هدعب یدلوا یمالنم هسورب هد ۱۱۶۱ رهشیکی هد ۱۱۳۵ سردم ردیمودخم

 هنسوا بولوا یسیضاق لوبناتسا اینا ۵۲ و الواهد 4۸ یدلوا یسهیاب هکم
 ه۹ یدلدا لزع هدنرخالا عسر ۵4 قردلوا یلوطانا ردص هدنس ہے |یذ

 ٩۲ یدلوا لیا مور ردص هدنلوالاعیر ٩۱ یدلوا یسهباب یلیا م ورهدنلاوش

 كنس هرخالا یذاج ۱3۳ یدلوا مالسالا مش ینوک یحندم ییرکی كننابمش
 یذابج ۰۱۱3۸ هدازوا یداردنوک هدسور بونلوا لزع هدنزکس یرکی



 را

 ۱ i هدنلوالایذاج ۱۳۷ زب* ضشتلاب داخ 2 هنزح ) يدنا |

 هرکصو لاصشا هدنرحالا یذاج ۱۲۷۸ یدلوا یسحهبساح هصاخ هننزخ

 ۰ :یدلیا لاحم را

 اب هدف با زی دیدی مهاربا ,/( یلچدجت دم
 ۰ ردشلیا انن یدک ه رادزد هد ۲۱۱ یدلدا نفد هشاق

 ا تو هد سهم ردشلنل دنقلاق ۱ ۷ هدازیوتکم ۰ یلحدج یدعاس (

 , + ردنعاش یدلوا توف هد ۰ یدلوا یتاک

 DFE كداعالم ردمالعرب یدنه (هرق یدنفایدعس )

 حق وا مر دز دشم رک هدکلرب قردلوا اعم هناشاپ نسح هداز یللقوص

 ۰ یدا لماک ؛ لضاف یدلوا توف هد

 ۱ ۱۰/۳ یدلوا یسالتم دکم سس رم رد هرشا ) یدنفا دودعس 1

 دواد یدلوا توف هدم رګ ۱۰۰۰ یدلوا فارشالا بش هدنس هدعقلایذ

 4 یدا اص ۰ تسلا کف ۰ ردن وقدم هداشاب

 ردیمودع كتدتفا دعسا یورقنا . ( هداز دعسا ۰ یدنفادم دمس )

 لوماتسا هدنرفص ۱۰۷۹ یداوا ءالنمهلا :قیرط عطق یدلیا دلو هد ۸

 ل وبناتشا یضاقانادلبخ ر ۱۰۸۱ یدنلوالعهدنلاوش ۱۰۸۰ بواوا یمیضاق

  یرکسیضاقیوطاناهداوالامسر ۱۰۸۶ یدلدا لزع هدنزفص ۱۰۸۲ بولوا

 نداق هدنلوالایداج ۱۰٩۱ یدلوا فارمثالابقن هدنیحر ۱۰۸۵ تولوا

 ییدرداب یدلوا بیق اال يس هناي لیام ور هدنسهحا یزد ۵ یدلدنالزع

  iهدب ونا ید وا توف اف هدنسیتلانوا فايس ہی |یذ ۱۰۹4۸ نکیا ۱

 دوه ( ندنسردم یمودحم رد عاشو یعار هقوقح « ور هدنح ردنوفدم

 كنیرحالا عمر ۵۹ ( یدشفا دما دسلا ):سردم یرکید رد ( یدنفا

 سردم ( یدنفا تفشاک نیدلادمس دع *) ییا مودع ینلوا توقف هدنزوقط

 تولوا هناکی هدناش دا یدلوا,توف هننزوتطنواك والامسد ۱۱۱۱ قردلوا
 ۰ ردرهام هدقیلعت و طخو نعاش ناود بحاص

 هد یا تدمرب بول واندنن.جاسیدننشش زدملا راح ) یدنفا ادصس (

 ءا یدلیا لارا هدءدح هدا ۱۰٩۲ هدندوع تودک هح یدلوا نا ا

 / دا ناربد داف قم



 ی

 E ریش وات ج ) یدننآسابع)ی ودم تان یدیانشاهمولع عاونایداوا
 ۰ رددنفا د یودح

 ۲۳ زم نادنمودخ ندلارددو یلکح هعلق  .(یدنفا یدعس )۰

 13 .. ردسجاص لئاضف یدلوا توف هد ٩۷۶

 هد AVY نیردم O نامارق. (یجارق ۰ یدنفا یدعس )

 لام« فیفع «یدلواتوفهدنسهلصهد ۹۹۹ یدلوا یسالنء شعرع هرکص هبنوق
 دج هکیدلوا النم یربو یضاق یسکیا ندنمودخ چوا یدا هیقف ۰ اص .
 ۰ روند ( هداز یدعس هرق ) رد دنفا

 @ وا یمن ا ادار کیت
 ۱ ۱ ۰ یدلواتوف هرکصندنخحمر ات

 یسالنم سدق « :سردم ردیللوبناتسا . ( نوزوا ۰ یدنفا یدعس )
 ۱ ۰ یدلوا توف هدنحر ۰ ۹ تولوا ۱

 الم ۰ سردم رد مو ڌڪ یدنفا فسو یماش . (یدنفا دج یدعس )

 وکر ر *بیدا یدلوا توف هدنمرح ۱۰٩۳ یدلوا یاب هکم +
 . یدا

OS E SEAیدفآ ینطصم طناح وا  
 هدنناییرذب یالوا توفءدنزوقط كنبرقص ٠١۰١ بولوا سردم ردشودخ

 0 ر يغ یک ماحایداانشا هب یس راف و یبعبول واناسللاطوضم ردنوفدم

  ردراو یرعش ناود یدلیا

 دن رادرتفد نبتوخ بوشش ندهبلام ( یدنفا قابلا دبع یدعس )

 7 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ۱۱۰۱ یدنلوب هدرادرومآم اسو
 و ؟ یناک ماسق ردسمودخ اغا ینطصم ( یندنفا ىلع ین

 ۱ ۰ ردن وفدم هدهرد زغوط هدندرا هناسرت یدلوا توف هد ۵

 هدنرفص ۲5۵۷ و یردم هصاع حم بوشش ندلق ( یدنفایدعس (

 ۱۳۲٩۲ نوا وا یرظان ىر کدىغ تاف راض دنس هد هلا یذا ۲6۸ ویراشتس» رکشعرس

 بن لوا فنص لوا هزکضو یرادرتفد هدخ هد ۳ یدلدا لع هدنلوالاممر

 بولوایبقوت هدنسهدعقلایذ ۲۷۳ یدنلوب هدنران روم هرشط ضعب بولوا
Eتافو هداروا هرکص هنس يح یالوا یردم هرم هنر داعش ¥  

 زمان ۱



E 

 و

 برا هدنلوالا عسر ٩۰ نوباه ناوبد ناجرت هدنبجر ۸۸ بتاک شاب ةوالع

 . یذاجویدمآ هدنرخالاسرو ناجرت بنات هدنمرحم ٩۱ یراتفس و الا

 زی ةمکحم هدنس هدعقلا یذ ٩۳ یرظان دناخ رتفد هدنزکس نوا كنلوالا

 یتاک شاب نواه نیبام هدنلوالا یذاجو یرظا تراحت هدنرفص ٩۳ یسر

 كنمرخ ٩٩ و ردشلوا یربفس ليلر هدنرخاوا یناضم ر لزعلاب هدنناسشو
 لاحرا هدهنایو هدنزکس كنرخالا یذاج ۱۳۰۸ ردشلوا رزو هدنشب نوا

 یدلدا نفد هنس هر دو ناطلس بولیروتک هنداعسرد یشعن بودا

 یودع یدا یثا ۰ صاش < دردح ۽ نیطف « ید ردداماد اشا یهیحو

 بویلیا تافو هدنرفص ۱۳۱۳ نکیآ بناک شاب هدشنرافس نیلر ( كب فصا )
 ۰ ردشلدا نفد هنغلرانع یراصح لیامور كرد روتک هتاعسرد یشعن

 ناتسلک یدلواتوف هد 1۹7 اب 2٩۱ (یزاربش ۰ نیدلا ٌمصم یدعس )

 ۰ ردرتعم یرعش ناوید ردیرثا كلوب
 ناطلس رصع بول وا یعدن كجهدازهش ( یسدعسج ۰ كي یدعس )

 ۰ رد عاشیدلیا لاحرا هدام دزناب

 . یدشلوا دعاقتم بولوا یسردم نحص ( هدازکب جات ۰ كب یدعس )

 یدای بتکمرت هنناپ یدع- یلح رفعح یردار لوس یدلواتوف هد ۲

 ةنسلا یدا زلئوس نالی بولوا یتک راشم هدمولع ٌةفاک یدلد| نفد دناروا
 كنهعیرشلاردص ۰ یحاتفمح رش« یسهیفسندناقعموظنمهج رع ردیعاش هدهنالث

 ۰ ردراو یسهعایس تان ؤم موظم . یسهشاح هنیدیهش باب

 ردیلغوا ېلچ یسیع یییاطاط هدینومعسق . ( لج هللا دعس یدعس )
 بوشلاج هل هدوب بول وا ماما هنعماح اشا دا رص یرد بولک هنداعسرد هلرد

 هللزع هدنس هئس ٩۳٩ یدلوا یسضاق لوبناتسا هد ٩۲۸ یدلوا یسردم نع

 هدنسکیا كنلاوش ٩۹:۵ یدلوا مالسالا جش هد ٩٤۰ یدلوا یسردم نحن

 دیواضبیدا هدنر زاخرات وال بقانم یدای یرقرادرب هداف یدلوا توف

 «ردشمزاپ تاقملعت هراهلاسر قلفم ضبب هیشاح
 یعدرب نیدلاجات دجا 3 یرهشقا ردندساببع لا . ( یلچ یدعس (

 یردارب یدا حڂاصو دهاز یدلوا توفهد ٩۵۷ بواوا سردم ردلعوا

 توف هدئو هنردا هد ٩۷۳ بواوا یضافو سردم ( یدنفا هللا دیبع )



 یاهو بن

 ,سردم ددنمودغ یدنفا نیما (  هدازبطخ ۰ یدنفا دج هللادعس )

 ۀکم هدنمرحم ۱۲۹۸ یسالنم هنردا هدنیحر +۵ و یسالنم رمزا هدنرفص ۲

 ۰ ردشلیا تافو هدنطساوا هنسوا بولوا یسالنم همرکم
 « یهاندیلاوم ردهداز اشا ینطصم ماقمئاق . ( كیدجم هّلادعس )

 ) اشا هللادعس ۱

 یداوالخاد هن هناغاش رکاسع هدتناد هلفلوا ندنرلدلوک ًاشاب ورسخ ردسکرح

 داید هلئرازو هدنلوالا عمر ۲۵۵6 یدلوا قیرف هدعب اول هد ۲:۸ و یالاریم
 لزع هدنلوالا میر ۲۵۷ بولوا یسیلاو هرقنا هدنرخالامیر 1 یسیلاورکب

 هدنسهدعقلایذ ۱ بول وایظفاخیزاغو دضس رح ەد رحالاعمر ۳۹۰ یدلدا

 ۲۷۰ یدلسا لزع هدشوا كنيرخالا یذاج ۲۰۳ بولوا یسلاو نیدا

 یدلبا لاحدا هد ۱۲۷۲ بولوا یسیث نادناموق یسودرا مواءاب هدنمرخ
 . یدیا میعش

 تولوا ندندالوا لو ماربب یجاح ) هدازسردم ۰ یدنقاهللا دهس (

 ۍدتیک هتاښن هرکص بولوا یسیتفم هرقنا ؛د ۲٤۲ یدنلوب هداضقو تبا

 وترب ) یودخم یدا یعاشو انشا ههسدنهو موج یدلیا تافو هد ۲

 یدلوا یضاق هرکصو یدیقم سوفن هرقنا هد ۲۵۱ یخد ( یدنفا ینامصم
 ۰ ردیاش هدو یداشب زا هرکص ندنرد

 هد ۲۵۰ ردسودخم اشاب اضرلع فرصتم هرقنا ( ك.لیجهّلادعس )

 یناک تاربرح 5 یک هما هرکص توربک هنلق نآود هد ۲۵ یدلیا دلو

 تاریرحهصاخ ٌةننزخ هد ۲2۹ یدلوا ندنسافلخ یلق هصاخنزخ هد ۱

 ۲۸۱ بولوا یسح هبساح هصاخ ه زح هدنسهرحالا یذاج ۷۸ یر دم

 هنرداهد ۱۲۸۳ بولاق لوزعم هرکص یساضعا تایساحم ناوید هدنسهس|یذ
 ۰ ردشفلوا نابسنیام لزعلادعب هرکص زن جاقرو شلوا یرادرتفد

 ( اشا هّلادعس )

 هنلف ثادراو هلام ردشلنا دلو ۱۳2۵ هدمورض را ندنیلص اشا صلح دعسا

 هد ۱۳۲۸۲ وشمریک هلق هجرت هد ۱۲۷۲ هللالوخد هنبتکم فراملارادهرکصو

 تلودیاروشهد ۸۵ یربدم بهاذمهد ۸۶ تولوا یرتدم یلق نیازخسل

 ا ۸۷ یناضعاتلود یاروش هدنرفص ۸٩ نواعمشاب یسهرناد فراعم



 تب

 ۱۲۳۳یدلوا یسادنمل نوباه ةنزخ هد ۲۲۷ یدلوا .یبشییامو ۳

 هادنشد یمرکی كن رفص ۱۲۲ یدلدا دعاقن هلعلواهتسح ندقهامییآ هدنر قص

 یودجیدبا « لقاع « تیدا ردوفدم هدنهاکرد اشاب ینطصم هد وا یدلوا توف

 بولوا یشابیهوهق ندهطوا صاخ ردناذرب لضاف ندلاجر نن دعاقتمكیداعس

 ۰ ردشل وا توفهدراهنسوبیخد (اغاهّلادمس) ندالاصفنا دنس ای ۱
 ا

 شیفتاب ندلق ندندندالوا كناشاب.مسار کوبا ١ 1( تدج هنادمس )
 ۰۱۲۳۸ فول وا :یناک ی رهکی یفسان زور كح وك یدلوا ندناکحاوخ

 ۱۲۰۸ هسیا كب ( قازرلا دبع ) یودحم یدلوا توف هدنشب نوا كنلاوش
 , ردن وفدم هدرادکسایدشاوا توف مدتسل یه رکیآ یسحایذ

 هدر احاغوق هدنافو هدراهنسون تولوا ندالعریهاشم ) یدنفا هللادعس 3

 بودا تافو هد ۱۲٤٤ ند ( یدنفا ندلایح دم ) یودخ یدلدنا نفد

 . ردششوا نفد هاي

 یدلوایتاناوندء اد ارزو ردلرکیراید , ( یدنفادیعشهتلادعس )
 یسک” شابه رصم ةناخعبطنودک هرصع:د ۲۳۷ یدلربو كاهحاوخ هرکص

 :" ردراو یسلاسر موظنم ددعدنحس ردیعاش یداوا ثوف هد ۷ یدلوا

 ( هدا زرع ۰ یدنفا دمت هّلادعس )
 هسورب هد ۳۲ ویمژا هد ۲۲۵ سردم ردسودح كن دنفا فراع مالسالا 3

 یسطاق لومنابتسا "هد ۲۳۷ سها لوّتاتسا هد ۲۳۹۰ یتسالنم هکم هد ۵

 .یذاج ۱۲4۸ بولوا سهلا لیا مور هد ۶۳ یرکسیضاق یلوطانا هد ۲

 رز بولوا لیا مور ردص انا هدنلوالا :یذاج هد ۱۳۲۵۵ و الوا هدنرخالا

 زدشلبا تافو هدنستلا كنناضمر ۱۲۵4 نکیا الا نسز یدلپا هرادا هش

 1 زدن دنفا وڈ یوادح رد عاشو ماع یدلدا نفد هدرانگ دص

 یطاطخ دناهدنهم ردن دفح اش دعس مي ندحاشم ( یدنفاهللادعس )

 : ۰ ردشانا لارا هد ۰ ید

 ی دلی رلکب ددندندالوایدنفادوقاده ۰ ( ۱و ادای

 مج" هد ۱۳۹۹ وا یا میم هد ۱۳2۸ یدلیا لبصحت یون تولوا

 نفد هنسهکت یدح "یدلبا تافو هدنشب یعرکی كنمرحم ۱۷۰۵۰ :یدلوا یشاب
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 )] سردرد ( هداز یبقلا رهشکی * یدنفا ها دعس
 یدلوا توف هدعب یدلوا یسالتم ۰ ۱

 ردیمودخم كناطلسماخ هدهاز ۰ ( هدازناطلس ماخ ۰ كیدهلادنس )
 ۱ > یدلدانفد هننابیسهدلاو هددنناهلس یدلیا لاخح را هد ۱۲ ۰۷ تولوا شرد«

 3۱۲۰۲ هلفلوا ینردم هرود ( هدازاشنامن ٢ كردم هللادمس )

 هتس و زادکسا هد ۷ یداوا یسالشم دارغلب هد ۲۶ هف وص ۳ 3

 ٠ ردشلوا توف هدارواو و FEY هدنلوص و بولک

 بّولوا یشالنم رهشیکی (  هدازکب ندلالو یحاح ۰ كیدحم هّلادعم )

 ح :..4 یدو توف زد ۲

 بحاصم ا واتوفەد ۱۳۳ یدنایاطسبحاصم (اغاهلادتس)

 جارخا سبز كلەحاوخ هد۱۳۲۲۳ بولوا سانش قسوم ( یدنفا هللادعس ) ج

 ۳ : یدلوا توف ًارثأتم هلنءاشوب_ءاضق هحنابط یهدنلا هدنسهتفه یدیشلدا

 ) هداژ لیلا ادیع اشا هللا دعس (

 هدهلیلق تدمیدلوایسیلاولصو ترازو امد ۱۲۲۰ ردیدندافحا اشا نیسح و

 ۱ رذشملوا توف و ورم تنر هبالزع

 تس یدیشلنیا لزع قردلوا یسافا دمزا ردرچک . ( اغاهتلادعس )

  eيدلوا توفهدمب بولیدا لزع هدنس هدعقلایذ ۱۲۲۷ یدلوا یش ۰

 -اوح ضیفتلاب ردسودخن كندنفا نیسح كحوک . ( یدنفا هتلادعس )

 كجو هد ۱۳۰ ۱ بولوا لخاد هلا یتاتک نیع نایجهف ولعهد ۱۱۹۹ هلقلناکح

 لوا قش. رادرتقد هد ۱۳۱۵ هلصانم رود هدعبو شلوا یسح هبساحم فاقوا

 یشابشواچ هد ۱۳۱۷, هللزع هد ۱۲۱٩ یدلوا یسادقک .ترادص هنیواو
 تاربعت ینوبام یارس هنردا هد ۱۲۲۲ یدلوا یدادرتفد باکر ًابقاعتم لیکو
 یدنلوا.وفع هد ۱۲۲۵, یددلبا.دامیا مدنس هدعقلایذ ۱۲۲۳ یدلوا یرومأم

 یھب هبال یدلیا تافو هد ۱۲۳۱ لزهلادعب یدلوا نیما زتفد هد ۵

 هد ۱۲۲۸ ( یدنفارهاط دم ) ید ید دعتسمو زدم ردن وف دم مدنناتسربق
 « ردشلدانفدد اروا هليا ثافو

 فظن, ىلع یناک هزخ اشاب دمت كم, ( یدنفا.هّللادعس جاطا)

 "هاداسس ولتپ . كتلاراترضخ »ینا ناخ دوم ناطلس ردیمودخع , كن دنفا
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 بیج ردکب یدشر هللدنفا بیج یرادامادو داشر یودخ یدنا قع فراع
 زدگی فراع ندیلاوم یدیشح هداز یدنئا

 ردسمو دع كسدنفا اضردم (  هداز یسع ۰ یدنفادع ندلادعس )

 هدنلوالا یذاج۷۵ و یسالنم هسورم رکص كنالس هدنسهدعقل ای3 ۰ سردم

 یدنفا دوعسلاوا یدلوا توف هد ۱۲۸۶ یدلوا یساب لوبناتسا هدعبو هکم

 ۰ ردشلدبا نفد هوا هنناپ كناهلفلوا ندندالوا

 ردسودحم كناغا دم یجاح ردیلبوق هرو ( یدنفا دم ندلا دعس )

 ۰ یدلوا توف هدنزکس كنلاوش ۱۲۸5 یدبا ماعسرد ؛ سردم
 هد۷۰ هبلف هد ٩۳ دادفبهد۲6۵ سردم ردن :رهش(یدنف مهار رانیدلادعس) ٠

 ۰ ردشابا نفد هدعب یدلوا یسالنم دادغب لات هد ۷ و ۳ هد ۸۰ هنسوب

 اشا د زوکه رق هرکص ردیسیناب كنعماج و هرق ( شواچ هّلادعس )
 یدلآ یاب وا هدعماح هلغعاي هیچ ر

 هد ۱۱۵۷ ب واسددم ردهداز یدنفایح ینامرف (یدنفاهتلادعس)

 . یدلوا توف
 هدعب بونلوب هدتناما هدنرلتدعم نابکو ناکشک ( یدنفاهلادعس جالا )

 هناځ رض هدعبو لاصا هد ۱۱۵ یدلوا یسح هساحم ه زج هلکلهحاوخ

 یدارو "ةوالع یل رادرتفد نوه باکر هدنسهدعقلایذ ۱9۰ یدلوا یا

 هدنشب یعرکی كنرفص ۱۱۵6 یدلاققاب هد هلا رض هدندوع نوباه یودرا
 ۱۱۵۸ تولوایقوت هددرد یس.دعقلایذ ۱۱۵۰ یدلوا لوا قش رادرتفد

 هد ۱۱۰۱ یدلوا یحناشن هن هدتناضمر ٩۰ و ییما هنا رض انا هدلاوش

 اود زدنوفده هدنناتسرف تیالو دس هدلنوکسا زدنا تافو الوز

 ید ) كهّلادعس ) ىس هداز هعرکو شلیا تافو ۹ (كب دعس دج )

 ۰ ردشفلوب نوفدم هداروا

 ردنمودع كندنفا هلل! فاما ) هداز قحاوا ۰ یدنفادج هللادعس (

 شاب هد ۱۱۷۰ یدلوا ندناک-ح اوخ ضضتلاب ۰ ( یدنفا هلادعس )

 لاح را هرکص هنس اقرب بولوا یسحهلاقم هدایب هد ۱۱۸۰ و ینیج هعطاقم
 « یتابا

 نکیآ سردم ردسودخم یدننا هّللادبع ( هدازه۱۰ یدنفا هتلادعس )
 ۰ ردیدنفاقدص یمودم یداوا توف هد ۵۹
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 ؛ یدلوا توف هدب ردشلوا یسضاق راف رهشکی هد ۷۱

 یوتکم هداز ندلا ردص ) هداز "یوتکم ۰ یدنفا دج نیدلادعس )

 وزعم بولوا .ییضاق هکم التم: سردم ردمودخم كندنفا نجرلا دبع
 یودح ردنوفدم هدنعماح لقدنف یدلوا توف هدنشب نوا كنناضهر ۷

 ۰ ید!,! توف هددیملس لئاوا ( یدنفا دم نیدلالاک ) ندنیسردم
 ,دنتحشم هیدنفا یضترم ( هداز یعقبشاق ۰ یدنفا دم نیدلادعس )

 ۱۳۰۳ یدلوا یسالثم رصعهد ۱۱۹۹ یسالنمكمئالس هدعب یدلوا یحشوتکم
 ؛ .یدلوا توف هدنسمرکی كنلوالایذاج

 كمالس ردسودحم یدنفا للخ ( هداز قیدص ۰ یدنفا نیدلادعس ) 19

 ۰ یدلواتوف هدیلس لئاوا رالشلوا یسالنم

 توفهد ۱۳۲۰۵ بولوا یش .داز يحهد وبا ( یدنفادعنیدلادعس (

 7 ِ . یدلوا

 ردمودنم كکب نندلایلو یخاح  (.هدازکب یلو ۰ یدنفا نیدل ادعس )
 رهشیکی  سردم ( ءداز یدنفا نیدلانص جاحا ۰ یدنفادجم نیدلادعس )

 هنسهناحشولوموبق یی بوداتافوهدنربن وا كنناضمر ۱۳۲۲ بولوا یسالنمرانف

 ۱ ٠ ۲ یالديا نفد,
 هدنبحر ۱۲۷۳ بولوا نداونو سردم ( یدنفا دج نسدلادعس )

 ۰+رلنوفدم هدنیسهکت النمدا رم یدلوا توف

 ییا سردم ردبمودحم . كنىدنفا اضرلع . ( یدنفادج ندلادعس )

 دیناخ دیحا دبع ناطلس رخاوا تولوا یمالنم هنسوب هد ۲۷۳ دادفپ هعفد
 ۰ ردندالع صعشی

 هد۱۲۱۳ ردیمودخمیدنفا د ادبع ندنیسردم  (یدنفادج ن دلادعس)

 جرم هد۲۹۳ ۍشتفم فاقوا دنس هجا یذ ۲۹۰ یتاکیریم ۰ سردم یدلیادلوت

 هدننابعش ۷۲ و لوناتسا هدنناضمر ۷۰ و هکم هرکص یبیتفم هلامهدعب یاب

 كشاوالا یذاج ۷۵ بولوا یستفم الاو سلع هدنرفص ۷۵ یسهاب یلوطان

 ۲۸۳ یدلدنالزع هدنربثواثش رخالایذاج ۸۰ یدلوامالسالا مش هدنربیرکی

 هلاضف هدنناپ یسهرت دجا هحءرق یدلیا تافو هدنحوا یمرکی كنلوالاعمر
 ردتقم « ریدم« قوطن كراشم هدلع ردشلدانفد هنرق كندنفاندلادمس هداز



  Eتا تب رم ۱

 هداز ردارب نالوا هرکص كا ندرلنا بوش ردق هشلئاوا ۱۳۰۰ بوشد ..
 ور ۰ ردیدنفا بوت

  (۰۰۰دلوت هد ۹۸4 ردیمودخع كنیدنفا .یلاون حوصت . ( یدنفاندلادمس
 یدلوا یسالنم ۰ ةه دور ؛ هنردا ماش < بلح ۰ رادکسا «سردم یدایا

  ۱:۲هدنحراخ یسوق ددردا یدلواتوف از تاذ الو زدن راقص

 تماقتساو هلع تراهم یدبا بدح + هماقلا نيصق ..لغتشم » لضاف روا

 ردراو یناقلعتو لئاسر بولوا یحاض ۰

 ) هدازیاهب ۰ یدنفا يح ندلادعس (  كندنفا دجا هداز دوعسلاوا.

 كنبحتر ۱۱۲۹ نکیآ سردم ردیسهدازهعرکیدنفا یتاهب مالسالامشویودمم

 ردشلوا توف هدنزکس یرکی . ۴
 توف هد ۱۱6۷ بولوا یعش رشز هددسور ۰۰ (یدنفا نی هوا

 رد وفدم هدار وا عدل وا ۰ ۱

  (: ۱بولوا نند ) یدنفا نیدلادعس  ۱٣٣١بودا تافو هد

 یدلدا نفد هب وېق :یرکا ۰

 )] یالنمرصمالتم ««-سردم . (هداز یدنفاهّللاضتف * یدنفانیدلادعس

  ۰لع هد ۱۱3۸ یداوا یسضاق لوساتسا هد ۱۹۷ یسضاق هکم هدنمرخ

 ردنوفدم هدنناب یه رت دجا هحهرق یدلوا توف هد ۱۱۷۳ بوللوا ۰

 ( اشاب نیدلادعس )

 یدلوا ناریمریم  هدنسهماس یرد ؛ ردنمودخم كناشاب لبعايما هدا زمظع ۱۱۶۹
 یدلربو یاعسماش سلبارط هناکلام هج ورب هدنبجر ٧۱٣١ هلترازوهدنمرح

 رص هدنمخ ر ۰ ماشسابارط هلسغاعومشاب هدرح هدلاوشو ادیص هد ۱۵ بلح

 بولوا یسیلاو هدخ هد ۱۷۲ و ادص اننا هدنرفص. ۱۷۱ وشعرم ا
  ۳هنوق ًابقاعتو شعم هدنلوالامبر ۱۷2, و شلدبا لوع هدنسهدعتلایذ

 یا هددقر یدلوا یسلاوذادنب هدنسهدعقلایذو دق رهدنرفض ۱۷۵ و ۱۱۷۰

 یسییخ رانا هدهبقزالو صجو سابارطو ماشواج ردشلبا تافو هدنهرم
 ؛ قدابص ردندنلغوا یقع هدهسیدلاق یسوع رک« چ واهلا اشاب حوصت ندزاو

 یدا مقتس .

 ) ردهودحم كنندنفا لنعاسا + ( هدازدوعس» ۰ یدنفادجم نیدلادس
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 ۱ r یشوماخ ندا ماظن یذلت راطع ندا ءالع ( یرغشاک ندلادعس )

 ۰ ردشلیا تافو هد ۷۹۱ هدناره بولوا ندتمارابک ردیدرک اش

 نددضعو بطق ردشلا دلو هد ۷۲۲ ۷۱۱ ( ییازاتفت نیدلادمس )
 بوالشاب فلات هدنشاپ ىلا نوا ردشمزوت تیلو ندکناروع تویوقوا

 نفد بولپردنوک هسخربنیشن ید ءا توف ءدنقرس هدنلوالا یذاج ۲
 دیاسشع « رک « رصتخ ۰ لوطم « از ۰ ردب دن داتسأ ثكمور یالعیدادیا

 زدندنافل وم "هلج مهراب ٤

 EF ردندنساملعنارا ردمودغیولهددج ) دوج ندلادعس (

 3 ۰ یدلبا افلا یراتم حرش ردشلنا تافو هددزناب

 ینیدجه- یحاغزف یدایابیحاغزق هدمعافرص ء١ ( یاحتنیدلادعس )
 . یدایا ان

 تام ناطلس بولوا نده رتصم تاضق (یدتفا ندلادعس )
 تاب ی ۰ یدلیا انن یتیدعتم يدمس یذاق ردرصاعم

 Cl نسح ۰ یدنفادج ن دلادعس (

 ۸۱ بولوا سردم یدلپادلوت هد ٩٤۳ ردسودم كناحنسح نام مدن

 ۳ هدنن واه سولح یدلوا اعم هننراترضح ثلاث داع ناطاہس ہدنم رع

 دیدج هاشداب هدنراګراب ۱۰۰۳ یدلروس ناسحا یهفضو یناطلس, هحاوخ

 هدننابعش ۱۰۰7 یدئلوا اقا ةدنماقم ۳ تافو یخد یلعم كنیراترضعم
 دنالا دولومیوک یینکیان واكنلوالاعيبر ۱۰۰۸ ىدلوا مالسالامش ةميض
 شّقلا ی یداوا توف اعف نکرولآ تسدا هدءهرص یحهدک هب هيف وصايا

 هدوبا ردشمروتک ییودخم ترد ی وات تولىق یدنفا هللا منص ییزاع رد ۱

 « یدانمژم راشتسم یعاش هدهلالث ٌةتسلالضاف ۰ مع ردنوفدم هدنسا رقلاراد

 نخ ) یدنفا .دوعسم یس وا ندیرلمودحع یدتا فلأت یی راوتلا جا

 هدن رفسیرک |یسودنک ی داهدنشابینلایمرکیردشل وا توفهد ۱۰۰۵ نکیآ یس ردم

 یجکیاو یجنرب ردنومگن و یمظن « ءلدلک | ءادلیادالواءلرتو لامك رت ها »داف وب

 ىرامود ع یعشبو یجندردو مالسالا میش رایدنفا دعساو د یرامودح
 دلرایدتفا ییاهب دیعسوبا ندندافحا یدلوا رکسعیضاق رایدنفا اصو زیزعلادبع

 ( هدازردا رب )هن دالواهرکص رایدل وا مالسالا جش یخ د یدنفا هللا ضرفیسهدا زدیفح



 بسا ۱۷۴ سس
 یدلواتوف هد۱۱۷۳ قرملوایافلاق ردیلغوا كارت (یارکتداعس)

 ینطصمی رصتم همانا بولوا یغوشاب نابوق هد ۱۲۰۱  (یارکتداعس)
 . ردشلواتوف هدعب یدنروتوا هنماقم مات

 ید دسر ند هد زاکنح دال وا اش هدهبیلسا ) اشا یارکتداعس )

 یدلواتوفهدنحوایمرکی كنلوالامسر۱۳۰۰ یدلربوقلناریم ریم هلن جم ءرکص

 یودحم ردشلدا نفد هننایافا قطصم یرد ندنا تافو هد ۲ هدوش وط

 نیک تدان نیسحیواعمریدم یسکلم یدادعاتداعسرد

 ( ایی بم فرق )
 یدلواهکمریماًافلخ هنردهد ۱۰۷۹ ردمودم كنسحم فیرش ندزفررش
 ردشلبا لرم یو هد ۲ بودک هدشدم ك نسح کب هدح هدعب

 یدلیاتلاخد دهینس تنطلس تیاهن یدک هنراما ددزنتاک ربلاوما یشادنرق

 قجنا یدلربو صاخ یرلتابنس اسیلک قرقو هزبو هبا ناکسا «دلیا مورو

 نوجا بیرقت هزاح ههجرت بحاص ندیسو بوبلک هلوصح شیاسا 3
 هلرازو بترو یدلردنوک هفرطلوا هد ۱۱۰۲ بوليرو یرلقامس صج واج
 فیرش ) هد ۱۱۰۶ هسیدلک تنوکس زار هد ۱۱۰۳ و یدلوا هکم ریما اینا

 ح ۰ یدلدبا بسن هنتراما هکم ( هتلادبع
 مودخ شاپ ىلع نب تایم لیعایما (  هدازیکح ۰ كيدجم ادعس )

 هد:هرخح ۲۳۲۲ رصم هد ۱ ربمزآ هد ۲۱۶ و سردم هد ۳ ردیسینات

 . هشیرخالایذاج ۲۳۱ ینا لوبناتسا هدنمرم ۲۲۸ یتالنم هرونمدم
 | هدنس هدعقلایذ ۲۳۵ و یا ییامور هدنسهدعقلایذو یاب ىل وطات اهدنس

 ترادص هد ۱۲:۰ هلغلوا جولنمیدلردنوک هرشط هدعبیدلوا لیا مور ردص
 یدا حولهداس یدلوا توف هد۱۲ع۲یدمهدا ارحا هدهسیدلک یت ولیامور

 ۰ یدشلوایسالنم بوااهدنلوالا یذاج ۱۲۸۶ ( كب یردق دجا )ندندالوا

 ردسودم كشدنفا نطصم ( هدازیاما دجاناطلس . كندجعادعس )
 ۰ یدلوا توف هدسیداوا یساللنم هسور هد ۲ باح هد ۶

 ۱۲۷۶ یدیشلوا ندهنالو زم هدنلف ناود (  یدنفا نیسح ادعس )
 ۰ ردشلسا نفد ۵همایلس هللا تافو هدنشب ییرکی كنلوالایذاج

 بولوا یرپو سیر كنهدعس تشرط ( یدابح نیدلا دعس )
 ۲  ردشلبا لاحرا هد ۶۰



Eو  

 كردن افہتسا دو شکه لوہناتسا هلسسح یل هتسح "۲*۰ بولوا ر

 . ردم ردشلبا لاحرا هدنجوا یعرکیا كنس هرخلالایذاج ۱۳۱۳ بولوالصقنم

 لاضفنا یورو شمل روک یتمدخ نسح هدرار یتیدنلوب بولوا مدقم «روبع «
 لوبقمیباشناو رعش ردندرلنلوا نارقالاردان ندنتهج لضفو ع ردشمامروک

 ؛ناسنارس « ناقرفرس ۰ صصقلانسحا ۰. ( یافیلأت ) ردناذرب جازلاددح

 ؛یععوناسناو ناقرفو فسوت رس ۰ ندهبنآر قروس هلبناونع ( مرم رس )
 ۰ ردراو یرارتا قوخرب اهدو یریسفت هعطق ترد سقم

 ( لوا ناخ یارک تداعس ) ۹

 یدلکهدنداعسرد هدننافو لوایارک دم یردارب ردمودح كناخیارک یلکنم

 هدعقلایذ ٩41 یدلکهلوساتساهد ٩۳۸ یدلروسناسحا یقلناخ عرق هد ۰

 هدهسیدلوا یافلاق ( یارک دجا ) ییودخم ردنوفدم هدوبا یدلوا توف هدنس
 # . ردشلوا توف هدتفوزا

 ( ینا ناخیارک تدامع )
 قرنلو هد رح ییدلواربسا ہرا ارا یارکل داع ردسودحم ینا ناخ یارکدجم

 توف هد ۹٩٩ یدلکح هراغاط هرکص هامییا یدلوا یناخ حرق یدلوا صالخ

 نابوچ ) یودح ردهامیکیا یتموکحو هنسقرتیرع یدا هدنشایقرق یدلوا
 ۰ ردشلوا توف هد ۰ ( یارک

 ۰ ردشلناتافو هد ۱۲4٩ ددندالوا یارکیزاغ ( یارکتداعس )

 ( روعا ) ثا ناخ یارک تداعس )
 هدنرخالا یذاج ۱۱۰۲ ردیلغوا لوس كبارک عرق هدازناخ یارک تمالس

 توف هد ۸ ردغلا تفاوا هددسور هلع هد ۳ یدلوا یاخ عرف

 نیدلارو هنسودنک ( یارکعف ) یمودخم ردیللایس یدارویغ « یس ردشلوا

 ۰ یدشلوا
 ) عبارناخ یارک تدافس (

 یدنلوالزع ۱۱۱ تولوا یاغلاق هد ۲ ردیمودح كناخیارک میلسیجاح

 یدلدالزع هدنمرح ۱ ۱۳۷بولوا یخ حر قەد ٩۱۳۲۹ یدلوایافلاق هد ۰

 ندنرهدازردارب هدنفلناخ ردسرق هنلاسش یرع یدلوآتوف هدنحر ٥

 نیدلارو هد ۱۱4۰ ( یارک اض)یعودعیدشلوانیدلارون( یارکم السا )
 ۰ ردشف وال یعهدندن زا هلبصن امنا هد ۱۱۵۰ و شلدالزع هد ۱۱:۳بولوا



 اه

  مورضرا هدنرفص ۷۰ یدلدا لزع هدنمرخ ۷۸ یدلوا یسلاونع هلترازو

 هدنسهرخالایذاج ٤ یدایتدوعهدسب یداوا یرومأمتسهنن واهیودرا
 ۰ یدلدا نفد هنعماح ناطلس هدلاو قبتع هدرادکسا ردشلوا توف

 و RE ( یدنفا دوګ یرس )۲

 ندحاشم ناثوب یسهب هکت هدرلفوصیدلواتوف هددردیرکب كنناضمر ۶

 بولیردنوک هیوبلکق لا رارب یدناییحاصتقالط و تفرع«یخد (یدنفایرس )
 یدلواتوفأقورفم هد ۱۳۰۲ نکردکهنسهناخهقیغعزوق یداروتکرارکت هرکص

 ماکعسا بوقیج ند هنا دنهم ردیمدآ هرعشط . (اشا دجا یرس )

 یداردنوک هبهرشط بولواقیرفو یناول ماکعسا هجزاهنسو شغلوب هدنرایالا
 لاحتراهدنچ وایمرکی كنسهجحایذ ۱۳۱۲ هدعبو شفلوبهدننراظن هنا دنهم
 ۰ یدا مقتسم رهام هدننف ردشلیا

 هد ۱۰۹۱ نکیآ ندهبلع نیمزالم ردلاشتنم (  یلح نسح ییرتث)

 ۰ یدنا بناک میرس « یاشیدلوا توف
 د مش بودا ترجمه ھه هنردا رذیلهدنرال ( یدنفانسح یاس )

 یدلوا توف هد ۱۱۰۱ یدلوایهشیهاکردیتشاک هنر كناهلا تبانا ندیلعل

 e ۰ ردراو یرعش ناود بولوا ندهنظم

 ناطاسردسهتشنا یدنفایعیناضرشت ردیلرتسانم (  یدنفا یازس )
 ۰ ردرعاش ردشلیا لاح را هدنرصع ثلاث ناخ ینطصم

 ( اشابیرس )
 لیصح یدلبا دلوت هد ۱۲۹۰ ندنیلص كندنفانوسوط اص هده.دنق

 هناشاب لیعاسا کو قتاک نارد داززر هدم توا : كع لع
 یجوتکم نیدآ هد ۱۸۵ نواعم یجوتکم هساپ هد ۱۲۸۶ و شلوا داماد

 هد ٩۳ بولوا یسحوتکم هنوط هد ۲۸۹ یسحوتکم نیرزپ هد ۸ ینواعم

 هنفلفرصتم نیدو هدعبو قیئروزبا هلیسها یک رلکب ایقاعتمو هکله هلیسینات وا
 -رسدموت نیدو هلتمدح یناقوس ننرحاههو هناهاشرک اسعهد ٩۵ و شلوالئاب

 هد ٩۷ نوزرط هد ۲۹5 و شفلو .هدشنلفرصتم یسرق ایقاعتمو .ءدنکل

 راید هد ۳۰۲ ساوس هد ۳۰۰ هرقنا هد ۸ نوزب رط ناف هنسواو نیز

 رکب داید هد ۳۰ ۰۷ یسلاو دادم ةرازولاعن هد ۰ ۰۰ و هنطا هد ۰ ٠٥ و یکی



 و

 راغابدیدلپالاحترا هدنسیمرکی كنبجر ۱۳۰۸ بونلوب هدنکیلجهبساح دیر .
 ۱ ۰ یدلدانفد هتسهکت

 ۰ ردرعاش یدلوا توف هد ۹۹۰ رد همی . ( يلچ یسیع یرس )
 یرادرتفددیرک ضفتلاب نددیلام ردرادکسا ( یدنفا هاربا یرس )

 ۰ یدا نکشلد یعاشرب فورعم هاوه یدلوا توف هد ۰ نکا

 بولوا میش هد ۷ هنسهکت یدنفا دام مش.( یدنفایلع یرس )

 ۰. ردشلوا توف هد ٩

 هد ۶ یدا سردم بولوا یئاب هقوتع د ) یدنفایموم یرس (

 ۰ ردعاش یدلوا توف

 قاتم نالوا بواوا یناک یەک یغاط روفکت (  یدنفا یرس )
 ۰ ردیعاش یدلوا توف هدنسهدهع ثلا

 هد ۱۱۸۶ نکیا یظعاو هبنافع رون ,( یدنفا دج یرس حالا دس )
 هد ۱۲۱۰ بولوایعش هفوصایا هدعبیدلوا مشهنسهکت هداز یمظن ندرداق

 ند الع ردنوفدم هداروا ردشلبا لاحرا هد ۱۲۲۰ بولوا یعش هنا رداق
 ۰ یدا

 همنولواهد ۱۲:۳ بولوا ندنسافلخ یدنفابناک ( یدنفارعیرس )

 ددج یدلیا تافو هد ۱۳44 بولوا رادهننک هرکص یدلوا یسح هعطاقم

 ۰ ردشلدا نفد هنسهمگاب یسهرت

  بولوا یودحم كاذر ندهنظم ردبل رکیراید ( یدنفا دمحم یرس )

 | .تع نه ههداعسرد بولک هن واه رفس هد ۱۲ یدشا نطو هدهیعز یسا

 ۰ یسا نیطف « کز ۰ لضافیدلیا تافو هدهراو نکردا

 سردمویضاق یدلیادلو هد ۱۲۳۰ هددردا . ( یدنفافیرش یرس ])

 یلاسیلک ی رق یرصاعم ردندارعش یدلیا لاحرا ءرکصندنخرات ۱۲۷۰ یدلوا

 ۰ ردیدا رعش شریک ه نر الف یوتکمو هواه ناود یخد ( ك.یرس )

 ) اشا دمع یرس ۱

 هد ۱۳۲۵5 بولوا یشاب یجوبق هد ۱۲۲۹ ردیمودح اشا دجا كلس یلبلج

 هلا قلارخالاربمهد ۲٠۰ یدلوا لع هدعب بولوا یرومآم هطباض هرادکسا

 هدنلوالایذاج ۲۹۱۷ بولوآ یرادرتفدنع لزعلادءب و یفرصتمصراق هدعب وناو



 تماس
 ۰ بولوا ندنسهبتک نوباه ناوبد ردیلرودروب ضلاب ( یلحیرورس )

 ۰ ردعاش یدلواتوف هدنرصء لوا ناخدجا ناطلس

 ( اشا دم یرورس ) ۱

 ةسراب هدنلوالایذاج هنسواهدعب یدلوایلوقیتابشابهد ۲۲۱ بولوا یثاب یجوپق

 هدنلاوش ۲۲۵ بواوا یسحهخرح نواه یودراهلا یلبلاوبلح ترازو

 دهیسور هدداغرازه هدنل والا یذاج ۱۳۲۵ و یدلوایسلاو هرتسلس ةوالع

 دج دیحو یثاب یجوبق یودحم یدا عش ردشلوا توف هدب بودنک ربسا

 . ردشمشی دیناخ دیحادبع ناطاسلئاوا هکردکب
 یودحم كندنفا یسوم دیس ظفاح ردلهنطا ( یدنفاناقعیرورس )

 هب یدنفایهو هدا زادنسبولک هداهسرد هد ۱۱۹۳ یدلیادلو هد ۱۱۰۵ بولوا

 رهام عاش یدلوا توف هددرفص ۹ بودیک هتنابن هرکص یدالوا ادغک

 ینایلزهو یرعش ناوسد ید ردا هدنابلزهو ردا یلاثما هدقلوک خراتبولوا
 یءالثم نوزنرط هد ۰ ( یدننا قدصدجا هدازیرورس ) یودعردراو

 ۰. یدشلوا

 ) اشاب ىلع یرورس (

 شلواندناضق یکی رایرهشه بولوا یدضح اشا نجرلادنعیضاق ردیلهالع
 لقع هنراشیا هکلمروما بولآ ترهش هجقیرط ندنبسح قملراهدید روماو
 شلوا ینواهمیلاوه ردا قلارارب هلا لق هج رع ندنهلالنمهه رود حوش هر درا

 شم وایی ر فانبتساناوبدقرهلوا یرومآمیتراظن هیلدعو یسهابهکم هرکصو
 ردشمتا زارحا ساب ینرادص ییوطاا هد ۱۲۹۸ و لوماتسا هد ۱۲۹۰ و

 ۱۳۰5 بولوا یسیلاو نوزیرط هرکص بولوا یفرصتم اسینغم هد ۲
 هد ۱۳۰۰ ردشلروس ناسحا تزازو همئر هلاقیرط لیدم .دنحوا كنیحر

 هربمزا هللاوفع ندنسلوا دتشم ینلهتخ هدننئاوا ۱۳۰۸ بولوایسلاوهنوق
 هداروا هدنبد نوا كنرخالامسر هروک ذم ۀنس یدیشقلوا نامرف یسلک
 رداصفرش هشنسهدارا هنسلپاپ هر رب هن رزوا ندنرور هدن لاکو شما لاحرا

 E E دن راشیا هن رکسغو هملدعو هکلمو هیلع ردشلوا

 ۰ ردکب فظن یمودخ یداقوطنو

 هربف و نانس وهدد راغل رادرتفد هرسشط بوشش ندهملام ( یدنفایرورس (



 سم 1۷: ج

 تراجت هدنبح ر هنسوا یدلدبا لزعفاعتم ید وع ندنفلصخص هکراتم هدنلوالا

 لزع ب کا نوا بولوا یرظا .هنلخاد هدندرد كنسع ایذو یزرظاف
 توف کس كنناضمر ۱۳۰۳ بولوا یرظا هبلدع هدنسهعحا یذ ۱۳۰

 « بتاک « ملح ۰ قوطن یدلدا نفد هنسهچاب یسرت دوجم ناطاس ردشلوا
 یسهعرک كناشاب لملخ یراب رهش داماد یدبا ؛ ندم ۰ فقاو ههیساسرومآ

 هداز اشا , مصاع هلکب میف هداشا توفص ینراهعرک ردبحوز كعاخ هشثاع

 ۱ ۰ ردشمرو هک دامس

 هد ۲۸۶ عیفرتلب شما لوخد هرکسع هد ۱۲۵۵ فلاب  (اشابر-ورس )

 یماضعا یسهرباد یجوط هرکسو یساول یجموط هصاخ شملوا یالا ریم

 ۱۳۰۹ یدلوا یرظا تالاعا هدنمرم ۳۰۹ یثتفم یحوط هنردا هد ۶

 بولوا هدنشاب جوا ش یدنلوا نفد دوبا یدلیا تافو هدنس هج ایذ
 ۰ یدیآ ردتقم ۰ رده

 سردمردیلغوا ثكنابمش هجاوخ ییلوبیلک ( یدننا ینطصم یرورس )
 ندسلح دو یداماد یراخربما یدلوا یثئال باب یسیضاق لوبناتسا قردلوا

 ٩۵4 یدلوا سردم هدنماتخ ,یسسردم كناشاب مساق هد ۹۶ یدتا تبان
 هلا هناشیورد ٌةسبلا هلیسامدتسا كناشاب مساق هد هسیدلیا افعتسا ندکلسردم هد

 هد ٩۱۰ یدلوا طعم هن نطصم هدازېش نواه طحاب هد ٩۵۰ یدوقوا یونثم

 ردنوفدم هدادجس یدلوا توف ینوکی جد كنلوالایذاج ٩٩۲ یدتا اونا

 رڊعاش هد هنالک ةنسلا یدبالضاف یداپ ریه رب هداشاب ساق ردکیاشع یس

 ردقد» یراخش فصن ۰ یرفصویربک "یشاوح هیواضس یضاقریسفت ( ینافیلأت )

 هلتماو یجوع اسیاو حایصمو جام « هیشاح ردف هنلئاوا دادهو خولت « حرش

 ناودح رش « ناتسبحرش ۰ ناتسلک حرش «یوشموزج زو ندسراف یراحرش
 هدموحم ؛ یم لاسر ؛یماجتاسم حرش «ندکرت ,لایخناتسبش حرش ؛ ظفاح

 ۰ فراعلارح .لعزحوم هجرت ٠ نیضایرلاضور + باتکرب

 رحاوا یدا ترعمه همور بولوا ندنر اید مع (  یلخ یرورس )
 ۰. ردیاش یدشنب هب ینو ناق ناخ نالس ناطلش ,

 ندسیرد قیرط بولوا ندولوم یامدق ء حفلا ( هدد یرورس )
 ۰ ردیعاش یدشاوا شیورد



 ندنسهطواهجرتیدلیادلوتهد۱۲ ۶۸ ردیمودخ یدنفاردفصنامع یرادقوح وبق

 ۱۲۹۹ لزعلا دعب هنتا هدعب ردنیهش « یتاک ترافس هردنولو نیلرم بوش
 دوخناطلس هلا لق یشن یدلیا تافو هد ۱۳۰۶ یدلوا یربفس دردام هد

 ۰ یدیافقاو هنرافسماو « انشا« ینحاناسل یدلدنا نفد هن هگابیس هب رت

 یساغاةداعسلاراد هد ٩۹٩ ضفتلاب هدن وباهیارسمْلاب * (اغارورس )

 ۰ یدلیا تافو لاصقنالادعب بولوا

 ( رورس فرش )
 كنرخالاعیر ۱۳۰۲ تولواهم کمکم رم اهد ۱۱۸۷ ردسودحم دعاس فرش

 تبتما بولوا لفافهظلد رب بولوار دم ۰ نسلاثیدح یدلواتوفهدنسکیانوا

 فیرش ) ییودخم یدا دعس یایا حودم یلاعفا یدلوا قفوم ههداعا قرط
 هد ۱۲۰۰ كرلک هنداعسرد ( مشاه فیرش ) یودم كنا بولوا ( هللا دبع
 : یدلدا نفد هدنناتسربف اشاب ىلع قیتع بودا تافو

 یدشلوا بحاصمشاب بولوا ندرایرهشنابحاصم ۰ ( اغادخرورس )
 یدلدا نفد هنسهکت یدنفا يح یدلوا توف هدنشب نوا كنلاوش ۱

 ۰ یدیا دنتاردو لوقم + شمار ًادیدحت یتماج كجوک ی باح
 (اشاب رورس ) ۱
 ندهبحراخ وتم ردمودخ كندنفا تورث ندنرارومأم یرکسع رس باب
 هدنس ها یذ ۱۲۷2 یراذکتیلصم غروسرتپ هرکصو یناک ترافس هان

 ۷۹ یراشتسه تراح هللوا لوا هدنرخالا عبد ۷ یسحجوتکم هبحراخ
 ارومأم هددرک هدنرخاوا ۸: و یدلوا یسر هرناد یجتلا "ةوالع هدننابمش

 هدنلوالا یذاج ۸۷ و ینیما رهش الاب بتراب هدنس هدمتلایذ هدندوع هلتع نع

 ترازو ةمراب هدنشب یرکی كنرخالا یذاج ۸۸ و یراشتسم هبحراخ

 ۲۹۰ بولوا یریفس سراب هدنسلا كنسهرخ الایذاج ۸٩ ویرظا هبجراخ

  یسزنادهعفات هلشلاضعاتلود یاروش هدنشب كنلاوش هلالزع هدنلوالا یذاج

 یمرکی كنبحرو یرظان هعفان هدنشب یرکی كئوالا یذاج ٩۲ و یسر

 الا هدنمرع ٩۳ ویرسبموق كسره ًاقاعتمو یسیر تلود یاروش هدندرد
 لاصقنا ندنراظن هدندم زا یدژدنا وفء ندکلرسموق بولوا یرظاب هعقات

 . یذاج ٩0 بولوا یرظنان هبحراخ بنا هدنزوقط نوا كنبحر ۹: یدلیا



 ا
 ( اشاب نندلا جارس )

 ندیلاتسکو نطصم ی تار تولوا ناخ دم ناطلس عف

 هدهسردموا یخد یسهحاوخ هدقدلوا یسردم نع یدلوا سردم بووقوا " ۱

 یجناشن هرکص یدبا ررب دش هآ بوتوط یتاکر" تو ره هلفلوا سردم
 ۰ ید رب رنو لضاف یدلیا تافو.هد ۸۸۷ یدلر و قلاشاپ بولوا

 ددلعتلود نداروا بولوا ندهمنارا یالع ( بیطخ نیدلاجارس )

 بطخ لوا كلا هدنساشنا كنعماح عاف هلغلوا بوخ یسادص یدلیا تااخد

 . یدا جف ۰ بیدا ردشملوا توف هد ۸٩۸ یدلوا

 ۰ ناوحخت «!سردم بولک ندنبناح قرش  (یدنفا_نیدلا جارس )
 هده رصنق نکرولک الوزعم هدنناعش ۱۰۱۲ یدلوا یسالنم زیربت « رکب راید
 ۱ ۰ .یدا لضاف ردشلوا توف

 ردندنسارعش یرودلوا ناخدجاناطلس ردیلنابمرک ( ىلج یجارس )

 ندنراهجاوخنوباه ناود ردیلباتنیع ( یدنفا نیدلاجارس یببارس )
 ۰ یدیاعاش زدنوفدم هدنراوحافو یدلیا تافو هد ۱۱۷۳ بولوا

 ردیمودخم مهاربا ندنسالگرصم . ( غباصنبا ۰ یدنفادت نیدلارس )
 كفرش دبس « هتسها هاده ینا ةلأت ردندالضف یدلوا توف هد ۰

 2 ذو یرلمنهاخ هنج رش "زکفلا ةن هب واضبث * یضاق ؛ هنحاتفم

 ۰ ردراویراهلاسر لقتسم
 هرکصو هنافادغک ہد ۲۳۵ یدلیادل و هد ۹ (یدنفادحدمرس)

 هد ۵ بول وایناک هنننارقهد ۱۳:۹ بولوارومهدهصاخ ةشاووباستحا

 یدلوا ندنساضعا ءرکص بولوا یتاک سلحم هبطبض هد ۱۳ یدلدا لزع

 ۰ ردیاش یدابا تافو هد ۶

 ( اشایدجا دمرس (

 یثاب یجوق ردیلغوا كکب تفطام ندنیسردم یمودخم كناشاپ دجا رک اش
 یسهباب برلکپ لیا مور هرکصو ناریمزیم هدنمرح ۱۳۲۰۰ و یسهاپ لبطصا
 توف هدنر یمرکی كنرخالا یذاج ۱۳۸۱ یدلوا یساضعا هبساع ساحو

 ۰ یدلوا

 جرم نبنلف نوباه ناوبد هدازکب جات رویت یدک . ( یدنفادمرس )
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 ویتیمارتفدهدعب یجهبساحم شاب هدنمرحم ۱۲۹ یراوس ءلاقم هده | یذ ۱۳۲
 بولوا لوا ةمانزور هدنلاوش ۱۳۰ یشاب ییهبح ۳ هدنلوالاعیبر ۱۱۳۲

 یدا انشا ههیلقو هفیسرومایدلواتوفهدنزکس كنسهدعقلایذ ۰

 ) ردیمودحمك.نسحیرظانوص .. .( كن طصمیهاس استانبولدهطوعوب 
 ردندارعش رسوفدمهدنسویفه رداردشل واتوف هد ۱۰۱ یدلوایهابس ۰

 ) یدنیا انب دج رب ردیمودخم یدنفا,لاچلع لیباز .( نواخ تس
 ( طساوا تولوا یتاک ناود هد اشابیربب ردلنلدنقلاق ( ىلج یدو

 رد عاش یدلیا لاح را هدهبناهلس ۰

 ( همرتلاب تا اشا ورح ردلزقاس ( یدنفا نبسح, یدو”

 لزملا دعب یدنل و هدنفلفرصتم زقاسرردقهنسشب نواو هدراتیرومأم قفوا ۱۲۹۵
 ردداماد كندتفا دش!ر یک رک یدلدانفد هدهبنایلس یدلیا تافو هدنمرحم

 رددنفا رفاو ندنساضعا شبتفن نمحا یودخع ۰

 ) بولوا ندانا ردیاهسور ( یلح فاح” ٩۱۸ یدلوا توف هد

 ردص اش ۰

 ) ردیناده .( یلجی اج ٩۷۰ ردندارهشیدلوا توفءرکص ندنلاس

 یدتا هجرت یتداعس یابع ۰
 ( یسضاقهرداهلاک نیاردیله ردا ( لغوا تسدوبد ۰ یلح دم یرجم

 یدبایعاش ردندنلاحر لوا نایلس ناطلس طساوا یدلّوا بتاک نکیا ۰

 ) یمزف ۰ یلج یرح» (.  رهش (.ېلچ نسح ) یزوریس رددلوہناټسا
 ناطلس رخاوا یدتیک راس هدقدلوا یرادرتفد باح یدلوا بتاک نکا یتیما

 رد اش یدلوا توف هدنلاب .داس .۰ ۱ ۱

 ) بودکهربلایاروامندیلح ردیمودخم كنبیلحرع ( دم نیدلاجارس
 اف بولک هناهسرد هدنرصع ینا دارم ناطلس هدعب یدلیا لاک | ینابصح

 يلح ) هل اشنا هسردمرب صوص هنناذ یدلوا لمم هننخ دی ناطلس (

 قوجرب هلطخ .یدا عاش « طاطخ ۰ ماع یدلبا لاحرا هد ۸۵۷ يدنسد

 ندا .تافو هدنشاب ییا ناسقط هد ۸۸۰ یدلبا نفرات یشاوحو یدزاب باتک

 ) هیقف ثدعیدبا ۱۳عش هدهیقا عۂطخ بول وایلح جد ( نیدلا جارسدیس
 :ردفا وم داهنقوص .



 هنس چافرب هداروا هدعب یدلوا یحوتکم هب شا مهارا بودنکه رصم هایس هلام

 قیرف هد ۹ یدلوا :نواعمشاب هلقلاول رم هد ۷ بولوایربدم موقن ۱

 هلقلناربم ربم هدنمر ح1۷ یدلوانطوتم هدیداعسرد ةرحاهلاب هد ۵ یدلوا

 یدلوا .یغتفم لیا مور ترازو برا «دنمرحم ۱۷ بولوا فرصتم هلاحرت
 هدنرخالایذاج ۲۹۸ یدل وایسلاو نوزب رط ه دهم ایذ وهنسوب ەدەد-ءقلاىذ

 یساضعا ,تامظت هدنس هدعقلایذ ۲۷۱ و یسلاوندو هدناضمر بونلوا لع
 بولوا یسلاودی ۳1 والعهد ۷ ع و یتراظن هبم و ف راعمآ دد هدننابعش ۷۳و

 هلتم نعهرصمهد۷ ٩یدلدیالنعندت ر اظن هدن رح الا ی ذاج ۷۸ یدتیاتدوعهد ۵

 هدنم رغ ۸۰ .یدلوااضعا هیالاو سلم بودا تدوع هدنسهدمقلایذ كهنسوا

 هدر ۱۲۹۶ یدلاقهدنسهناخآوفعم هرکصتدمرب بول وارومأم هن هیلاعسلاحم

 بولوا لصاو هزکسناسکس ینس ردشلبالاح را هد۱۲۹۸ یدلواندمارک نایعا
 یساتاذرب ینارون «بفیخ « لیوب هنروا ردشلسانفد هنسهبرت دوم ناطلس
 ید دلو هندو هيلع تورت یدبا ینع نج میصف ردم ؛ یعاش ٠ لضاف « مع

 ۰ رایدلیا زاقرلکب ملح قاب ؛ نسج ؛اشا بیج ءاشاب یصصندن دالوا بولوا عماج

 یدا یسهتشنا كنیدنفا زاتع ندلاجر ردیلزفاب .. (,یدنفا دم یاس )

 یدللیا تافو هدنزکس كنمزحم ۱۲۹۰ یدلوا هفیلخ رسو زام هدنسهطواهطبخم

 ۰ ردن وفدم هد بوبا

 ترادضتقوقوجرب ویالاریم ضیفتلابند هناهاشرکاسع, (. اشابیاس )

 . اهسرد هد ۱۳۰۱ یدیشلربینوک هدیمزا بولوا اولریم هرکص یدلوا یروایرس
 ۰ یدلدا نفد هونا بودا تافو مد

 ردیهودحم یدنفا بیدا ینطصم ( هدازلع تبع ۰ یدنفادجم یاس )

 ه3۱۱۹۸ ویمالنه هسچ دالب هدعب ویسضاقهفیفر صاوحهدنم رحم ۱۱۸۸ سرم

 ۱ + رد یاش یدلیا تافو هدنرلخراب ۱۱۲۰۰ یدلوا یسهبای هکم

 ناطلس طاوا یدیا ماماو, ظف اج هدنعماج .اشاب ,دواد ( یلح ىزا )

 ۰ ردراو یرعش ناوبد یدابا لاح را هدلوا ناخ نایلس

 یسایر ظفاغ هد ردن هلا كل هجا وخ بوشیت ندبلاعباب (یدنفادجم یزبس)

 ۱۱۳۹ بولوایرومأم دودحب عطش هسور هد ۱۱۲۵ ردشلوا رومأمهنتلاکو

 لزعلا دنءهد۱۱۲۸یدلوایماب یجهبح هدنمرم ۱۱۲۷ یباغا راډیطس هدنلاوش



 تین ۷ تب

 روستا بولواعوایدب ردراو یاون د ردنلبیعاش لئام هاطل یدلیا

 ۱ ۰ "یدیا رارلیوس هزیظن هنراعشا یرارد ںایدنا
 . یدلوا نیو هعقو هد ۱۱۳۲۸ تولوا شزدم ( تکا ده یاس ۱ ۱

 ۱ ۰ یدا ررقم هدنواه روضحو لضاف ردشلواتوف هد ٨

 ضیفتلاب ندلق ردنمودخم یدنفا ناثع ینیمادهرا ۰ (ت.یطصم یاس) "
 یسیحهلماقهداس هد ۱۱۳۸ و یبمارهشویجهما زور ثحوکیداوا ندناکحاوخ

 ی یوم کا رک ی هد۱۱۶ ۲۱ یدلوا سیونهعفو هد ۳

 ۰ ىدا طاطخ . رعاش « لضاف « ردنوفدم

 ناخ ینطصم ناطاسرصعو ندناضق ردا زرا 3 یدنفا نایلسیعاس :

 ۱ ۰ ندندنسارعش ثلا

 یدلوادعاقتم ندنوباهنوردنآ ردردارب یدنفامسار ("  یدنفا یاس )

 .  ردرهام رعاش یدلیا لامرا هد ۰

 ( اغا زکبونا یاس )
 لوخدلابد هناهاشرک اسع ردنمودخ یدنفا ینطصم جال اند تافو هد ۱۲

 قیرف هرکص هنسییارنو اولریم هدندوع یدنیکهلیصحت هانوروا بولوا طباض
 ` های ٩۳ یداوا یسلاومورضرا ترازو ةبتراب هدنمرح ۱۳۲۹۱ یدلوا
 كنتالس هدنسجایذو یسلاو ینومطسقهدننابعش ۲۸۶ بولیدنا لزع هدنس

 ندنسافلخترادص ییوتکم یودعیدلواتوف هدنناعش ۱۳۲۰۵ یدلوایسلاو

 . زدشلوا توف مدقا هنس وا ندنسودنک كلدجا شناد
 تدمرب بوزکه نلقیوتکم رادرتفدردیلویناتسا ( یدنفا نطصمیاس )

 هشراقس هنایوهدعب یدلوا یتاک ن اوب د هار زوو ئ تاک باستجا ەكەز و یتاکراماج

 ۲۵ و یرظاب هتسون هورکص یدلوا ندنسافلخ یدما هدندوع بولوا بقاک

 هد ۱۲ تولوا لوزغم هدنلوالاعسز ۵۷ بول وا یرظان عوق هدنرحالایذاج

 یربضس نارهط هدنلاوش "هو یرفس نیلر«هدلاوش هنسواو یرظان تعارز

 هداشاپ ردح یدلیا تافو هد ۱۲۷۱ ردشلسا لع هدنلاوش ۱۲۰۷ یدلوا

 ۰ ردنوفدم

 ( اشاب نجحرلادبع نعاس )
 ندءروم یدلیا دلو هدة وبارط هدهروم ردهمودحخ یدنفا بیج جش یهروم



 ۱ چ

 لخاده یمرک اراد رستیعمو شلوایثابزو بوقبح برح ناکرا هد ۱۳۹۹ هللا
 ردشلواسبر دودرایغتلا هد۱۲۸۰ بولواقیرف هد۸۱و اول عفرتلابردشلوا

 كاناضمر ردشلوا یرظاتهطیض هدندردكنبحر ۱۳۸۸ بولک هن داعسردهدمب

 . هدنزکسنوا كنءهدعقلایذ یدلوا یربشم ودرایمعجوا ترازو ٌةبراب هدنسید
 ۱۲۸۹ یدل وایسیلاو مورضراهلش ریش ودرا ىج درد یصچواهدعبیرظان هب رح
 یحفدرد رارکس هدنزکسكناضعر دنسواو یرظانهیطبض ابنا هدنشب كنناضمر

 هدسبو یسلاودزک هدنلئاوا ۱۳۲۹۳ یدلوا یسیلاو مورضراهلا ییریشم ودرا
 ودرا درد رارکت هد ۱۲۹۵ و ییاقحتاق رکسع رس قلارارت هلبلج هتداعسرد

 لزع هرکص هنسچاقرب بولوا یسیلاو زکیراید هدنرخا هنس ندارواو یریشم
 هدن ارت ۷ بول وایسبلاومورضرارارکتهدنلاحم راكناشاپ نطصروفسوفو

 ردشلناتافو اعف ینوکی جنزوقط كناوالایر ۸ نکیامرک اروایهلنالزع

 ۱ .ردکب یقدص یودنیدداربدم ۰ مقتسم
 ندلق ردیمودخغ یدنفادشار ینطصم ندناکحاوخ " ( یدنفادجناعماس )

 ۱۲۹۱ ردشلوا یساضعا تابساح ناودو ینادفک و وقف ماظع یارزو ضفتلاب

 ۰ یدلدانفد هب ونا بودا تافو هدنمرحم

 كنندنفا زبنع روهشم یتاکمیاقو ( هداذ یحوصن ۰ یدنفادج اس )

 یت ولوم هرونم ةشدمو شلوا لثاث هتولوم هدعبو شردم بولوا ییودخ
 ردشللا اشراد لاحرا هدنلئاوا ۱۳۱۲ نکیاهدهدحهدنندوع بودا زارحا

 لئام هاشناورعشو كلامهطخ تن كتنامز هدقیلعت طخو عرشتم

 ۰ یدا تاذرب قولح

 ندنسافلحهجرترد ردارب كن دنفاتدوح اش (یدنفا قطصم لماس)

 - رد عاش یدلوا توف هد ۱۲۵+ نکیا

 للا سوه هکلرک ایک بولوا یهاپس ردیلوبناتسا ۰ ( كينطشم یاس )
 یدلباتافو هد ۱۰6۵ یدزاب هلاسز هنهلع كلا کیم یدت روځ لام هدوبب

 ۰ ردرهام عاش یخاص ناودو فراعم

 لصوم یدناندنسهلالسمالسلاهبلع سنوب ردیللصوم ( كبسنوبیاس )
 هطلع هلا باستا هاشاپ ینطصم بحاصم هد, یدلوا کییالا رکیرایدو
 تافو هد ۱۰۹۷ هدلصوم بۇدا جنر "هلصتیابیدلواشیورد هدنسهناخمول وم
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 تراب هدنکلیلاو باح هلفلوا یحانجم موحرج اشا تدوح یدلوا یرومأم
 فانیتسا ناوبد هدننابعش ۲۸۰ یدنلوب هد راقلفرصتم بلحو نازوق یناریم ریم
 یسیر زاغ ناود هلبلوایلواهدنرفص ۲۸۰ و ینواعم هطباض هدنلاوشو یسیر

 یسی رهعج .ناودهدنلاوش ۸۸ و  ۸٩كنناضم ۵ ۰ یس رتیانج هدنلوالایذاج
 یرظان فارثلتوهتسو هدنزکس ٩۲ یماضعاتاودیاروهدننامش ۹٩۲ذی|جه
 یساضعازیب ناوید هدنس ٩۳ اع هدنسهتفهو فرصتم كسره هدنرخالاعسر £

 یدلردنوک هبهبلف هلینتیه ینویسبموق قیقح ًاقاعتم بولوا یشتفم هیلدع ٩6

 یراشتس هج راخالا بت ا یماضعا زی نا و د هدكوالا میر

 ناسا ردنوفدم هدوا یدلیاتافو اف هدیدرد نوا كرم ۱۲۹۷ یدلوا

 ىدا ردم انشا ۰

 یالاربمضفتلاب یدلوالخاد هد هناهاشرک اسعهدتادب ) اشاب دم ماس (

 قیرف هد ۱۷ ویساولریم یراوس هدنلوالامسر ۱۶ و یماولریمراقتحا هرکصو
 هدنواهنیبامیدلدنادعاقت هد ۱۲۷۸یدنلوا مادنهساهدنسودرا تداعسردبول وا

 تدوع دکل دعاقت هش هد ۳ یدلدا مادععسا هشهرکص هلغلوا سوق سس

 ملح ءنسم ردنوفدم هدیوبا یدلیالاح را هدنشب كنرخالامیر ۱۲۹۰ یدتا
 . ىدا

 هدهرونم ۀنندم هرکص بولوا ندنرابحاصم نواه نیبام (افادجم ملاس)
 . افا تعفر همشی ندرابحاصم هن هدنراګ رات ۱۲۹۷ و شلوا یوی رادهشزخ

 بحاصم رس هلکالاح را هدنلئاوا ۱۳۰۹ بولوا یوبن مرطابات هدنتافو

 .ردشملوا اغا نیسح میقم هداروا قباس

 هددوک شاب «دناتسزال هدنشب نوا كنحر ۱۲2۹ (  یدنفاد اس )

 روضح ردشلنادخا تزاحا نسدنفا مهاربایلهیهانوک هدنداتسردو شلیادلوت

 یسالنمهسورت هلسهرصو یسالنم كينالسهد ۱۲۹۰ ىلع باولو یطاحم نوباه

 هتنناس هسورنء م گمان زکسو هنکلردهباونبتکم هرکص ویس هناپ نمرح ۳۰۸

 تدم ردن تافو هداروا هدنمرخ ۳۱۳ بولوا یضاق دن هم کمکم ندارواو

 ۰ ید ردمو لضاف شمامروکتبل وزعم هدنرع

 ( اشابنسح عاس )
 لوخد هه رح بتکمهد ۱۲۵۸ یدلیادلوت هد ۱۲7 ردیمودغاشا لماکدج
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 لکو یسحهرک دت هلام هد ۱۵۰ بولوا لوا ةمائزور هلمصانم رود بوئلوا

 یدلواتوف نکیاهدلوبواوا یسخلیا دنه هد ۱۱۵۷ یدلوالیصا هد ۵۷ و

 ۰ یداریدم « باک ؛ رعاش

 ناخیطصم ناطلس بولوا یضاقو یدنبیشقت (  یدنفا ینطصمملاس )

 ۱ - ردزعاش یدلیا لارا هدنرود كلا

 سردم ردنمودخب یدنفاهلا ضف باتکلاسر ( یدنفاقطصم ماس )

 - ردنوفدم هدرانکسمردشلواتوف هدنسیکیایمرکی كنسهدعقلایذ ۱۲۰۲ بولوا

 هد ۱۲۱۹ بولوا یفشقیقح "یفاتکب ردیلمروچ (  یدنفادج ماس )
 . یدنا ندهنظم ردنوفدم هدهسورب یدلیا تافو

 ندنیسردم ردىم و دع یدنفا فیرش دم یماما اشاب دواد (یدنفادج ماس)

 ۰ یدلدا نقد هوش وطبوداتافو هدنستلانواكنسهدعقلا ید ۱۲۲۷ ید

 "قنامارهشبوقحهلا كلهجاوخ ندنوناه نوردنا ( یدنفادجم ماس )

 هداشاب ردیح یدلواتوفهدنشبوا كنسهحمایذ ۱۳۳۰ یدلوا یسحهمانزور

 ۰ رد وفدم

 بولوا یسالنمبلحهد ۱۲۲۰ سردم ردیلهسور ( یدنفادجمماس )

 یسالنم هنسوب هد ۱۲4۹ (یدنفا نطصمدسلا ) یم ودخیدلیا تافو هد ۳

 ۰ راردنوفدم هداشاب دواد یدلیا تافو هدنشب كتبحر ۱۲۰۷ بولوا

 هلعاصسیارسقا هد ۲۲۳ بولوا ناریمربم ردیلهنردا ( اشاد لاس )

 هدعب یدلوا یبظفاحم یوهناو هروم هرکصو رهشفا هد ۲۲۶ یظفاحخ یگاسا

 ۰ یدلیا تافو هدن رلح راد ۱:۲۷ صالفتادعب بولوا ربسا دن سوز هدیرح

 یبلاو هرتسلسوهنسو بولوا ندناریمریمردیلتو رخ ( اشاد( اس )
 ۰ ردشلوا توف هدعب بولوا

 هددهساطلس علق هد ۱۳2۷ ردیسهاوک اشا ورخ ( یدنفادج لاس )

 ۰ ردرعاش یدلوا توف

 ردمودنع یدنفا یرکشیجاح یناکشاب یەک ق جنا (یدنفا ماس)
 دطبضهرکص و شمربک هنلقهلام بولک هاومناتسا هد ۱۲۲۷ یدلیادلوت هد ۹
 ۰ ردرهام رعاش ردشلبا تافو ورغوط هنلاس ۲ بول وایتاک شاب

 اشا بوربک هاروا هدنداشکهناخفارغلت ردلدرک ( یدنفا دجا ملاس )
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 رصع بولوا ءارق ردل هنزدا (  هنصا یراص . یلج ىلع یشاس)
 عاش یدشیت لوا میلس ناطلس رود لئاوات ندنآ" ناخ دم ناطلس عتفلاوبا

 ۱ 0 ۱ ی
 لاحراهدنرود یناناخنامعناطلس ردلهبلف . ( هدازردلاب ۰ یلح قاس )

 ۰ ردرعاش یدلیا

 . ینامارق جش یدا لئامهفوصت ردلراتف رهشیکی  (یلج دج . یااس)
 نامل ناطلسرخاوا یدلوا نونحمهرکص یدلیااجملا دیدنفا دوعسلاوما هدنتوف

 ۰ ردرعاش یدلوا توف هدلوا ناخ

 ناطلسرودو ندنسهبنک ی وتکمترادص ردلاشا ,یساق ( یدنفا كلاس )

 ۱ ۱ ۰ ردندنسارعش ثلا ناخ طصم

 . راشمرصعو ندناضق ردهداز یخافنسح لبلرو ) یدنفا یح كلاس ( ۱

 ۰ ردندنسارعش هللا
 یدلواتوفهرکصندنلاس ۱۲۱۵ بولوایسیدنفا ناود ( یلحكلاس )

 ۰ ردرعاش

 .هرکصیدالوغشم هوهلورخ یلوا ردندنسالضف سنوت ( یورهملاس )
 - ردرعاش یدلواتوف هد ٩0۷ یدلیا مجیتباطخ و تماما بودا وت

 كن دنفا نطصما زریم مالسالامش ( هداز ازربم ۰ یدنفانممادجحم ماس (

 لومناتساو هکمو هس دالب هرکصو ینالنم هطاغ هد ۱۱۲۰ سردم ردمودخع

 هدنل والایذاج 2۳ بولوا یسیضاقلوساتسا هدنسهدعقلایذ ۱۳2 یدلآ ییرلدا

 ۱:۸ بولوا یسها لیا مور هدنرخالا عیر ٤٦ بولوا یرکسیضاق یلوطانا
 هدندملیمت بولوا یسیضاقهکم هد ۱ع5یداردنوک هزقاس نالوا یل را هد
 ۱۱۵۲ هداروا یدنلوا ما یسک هماش هد ۵۱ یدلربو یل را ماش سلبارط
 رد رءاش و لاعیدلدنا زد ؛ شاط رب هتناپیردنهدنشاب هدا زهش یدل وا توفهدنم رح

 هرک د + یسهجرت ىح زات یییعبیرق هماع «نیقشاعلاةمهام » بک ی ندلحترد

 ۰ ردارعش

 بوریک هنسهرناد اشا مهارب داماد ردنلن وز رط ( یدنفادجم ماس )

 :هعقولادمب بولوا یسبجوتکم اشاب نطصم قایق هرکصو یتاکناوید اشابدجم منک
 لزع ءرکص یدلردنوک هنفلرادرتفد هتسو هدنلاوش ۱26 یدلوانک اس هدوبا
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 4نیداسنط
 ا اراده ۹۰۰ ردلراتف رهجي (٠ یدنفافخ لاس )

 ۰ یدا یعاش ندهفوصتم " فیرظ ریقف اع 1

 هدلوا ناخ دیم ادبع ناطلس لئاوا بواوا ندناضق ( یدنفا قباس )
 5 1 ۰ رد عاش یدلیا لاحرا

 هرکصو یرادهببک کب هلنأشن «ندلاع بای  (یدنفا بحاس) .
 کلکب هدنزوقط یسهدصقلا یذ ۱۲۱۳ یدلوا ییکلکب .دننا بش ۰۲

 هد ۱۲۱۶ یدلیا یسیح هرک دن هلام هدنتسایر یدنفا فطاع یدلوا لکو

 ۰ یدلوا توف
 ناطلس رخاواددلغوا یظعاو رازاب :ردللوطاا " ( یلحدحم یتعاس )

 ۰ یدزاب یهمان لکذش ردیعاش یدلیا لاح را هدینایلس

 دج ناطلس افا یدبا ندنسهمدخ نواه ناود , ( یلحدځ یاس (
 ید ا طاطخ و عاش یدلوا توف هد ٩:۱ یدلوا دعاقتم هلغلوا رپ هلاق ندناخ

 دوعسلاوا ردمودخمیدنفا ىلع ( هداز نیما ۰یدنفا حرکلا دیعیعاس )
 توف هدلا ناخدارع ناطلس لئاوا یدشلوا یضاق بولوا ندنرامزالمیدنفا

 ۰ ردعاش یخد ۰ مد * یردارب ردیعاش یدلوا

 . توفهد۱۰۰6 ردروهشم شاقنرب یللوبناتسا ( ىلج ینطصم یعاس )

 ۲ .ردناود بحاص عاش لئام هحامولزه ردنوفدمهدنسوپق یرولس یدل وا ,
 واوا لغوا یدنفا یتطصم ینذژمیوفک ( یدنفا لاص دمتم یعاس )

 ۱ ۰ ردرعاش یدلوا توف هدنرصع ثلاث ناخ ینطصم ناطلس
 ۵هبنانعكلام هد ۲۶۰ یدلیادلوت هد۱۲۱۸ ردلزیربت ( یدنفا یعاس) 7

 ندا یدتبا لیصح یرفج بولوانک اس هدنرهش دیزباب یدلوا كاکح بوک
f۲۷۰ بول هدنماقم ینا رظان هدا وق یدلګ هلوماتسا هد ۲۸۵ و هرتطم  

 ؛ یدلوا توف هدارواو یدروتک هدوحو ینسهمصاب فورح بودک هارصم هد +

 ۱ ۱ رم یدا صاش * لقاع ٠ نیطف
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